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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα  Πληροφοριακά  Συστήματα  είναι  απαραίτητα  σήμερα  περισσότερο  από  ποτέ 

άλλοτε για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η ανάπτυξη του 

Internet,  η  παγκοσμιοποίηση  των  συναλλαγών,  η  άνοδος  των  οικονομιών  της 

πληροφορίας και η ψηφιακή ολοκλήρωση αναδιαμορφώνουν σήμερα ιδιαίτερα τον 

ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (ERP) πιο συγκεκριμένα μπορεί να υποστηρίξει κάθε είδους επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  Οι  επιχειρήσεις,  μικρές  και  μεγάλες  σπεύδουν  να  αποκτήσουν το 

κατάλληλο για  αυτές  σύστημα ξοδεύοντας  τεράστια  ποσά.  Η αγορά των  ERP τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτητα. 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας να παρουσιάσει ένα τυπικό και ευρέως 

γνωστό  ERP στον  αναγνώστη,  το  Microsoft Business Solution Navision και  να 

αναζητήσει τις επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος στην αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, κύριος σκοπός της είναι όχι μόνο να απαντηθούν 

ερωτήματα  αναφορικά  με  τις  επιπτώσεις  ενός  τέτοιου  συστήματος  αλλά  και  η 

κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας από τη χρήση του για τη βελτίωση του συγκεκριμένου 

ERP και όχι μόνο, στο μέλλον.

Επιμέρους στόχοι είναι να αποτυπωθεί ο τρόπος λειτουργίας των κυριότερων 

μενού του συστήματος και να πραγματοποιηθεί μια έρευνα σε πρωταρχικό στάδιο 

αναφορικά με τα οφέλη που επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που 

στάλθηκαν σε δέκα ελληνικές επιχειρήσεις.  Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει 

από την έρευνα είναι ότι τα κομμάτια του συστήματος που αφορούν την οικονομική 

διαχείριση  και  τη  διαχείριση  της  αποθήκης  φαίνεται  να  αποδίδουν  αλλά  όχι  τα 

αναμενόμενα στις επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι κυρίως ότι οι εταιρείες αυτές έχουν 

συχνά πολύ υψηλές προσδοκίες από ένα τέτοιο  ERP αγνοώντας το γεγονός ότι  η 

εγκατάσταση και  σωστή αξιοποίησή του απαιτούν χρόνο και  μεγάλη προσπάθεια. 

Άλλα  κομμάτια  του  συστήματος  όπως  αυτό  της  παραγωγής  και  του  ανθρώπινου 

δυναμικού αφήνουν για την ώρα αδιάφορες τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

κυρίως λόγω της φύσης και του μεγέθους τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning, 

ERP) είναι πακέτα λογισμικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών και αποτελούν ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, 

παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες 

εγκαταστάσεις μια επιχείρησης. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα συστήματα 

ERP αποτελούν το πιο διάσημο είδος λογισμικού στο χώρο των επιχειρήσεων τα 

τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια.  Τα  συστήματα  αυτά  έγιναν  τόσο  γνωστά,  καθώς 

υπόσχονται  ότι  μπορούν  να  επιφέρουν  τη  χρήση  βέλτιστων  πρακτικών  στην 

ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και στο διαμοιρασμό των πληροφοριών 

σε όλο το εύρος μια επιχείρησης μέσα από ένα κατάλληλα τεχνολογικό σχεδιασμό 

και μια κοινή βάση δεδομένων.

Η ταχύτατη ανάπτυξη των ERP, τα τεράστια ποσά που ξοδεύουν οι επιχειρήσεις 

για  να  τα  αποκτήσουν  και  οι  υποσχέσεις  για  όσα  μπορούν  να  προσφέρουν  μου 

κίνησαν  το  ενδιαφέρον  και  την  περιέργεια  να  εξετάσω  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

λειτουργούν και τι έχουν επιφέρει σε επιχειρήσεις της χώρας μου. Για να γίνει αυτό, 

επέλεξα  ενδεικτικά  ένα  αρκετά  δημοφιλές  ERP,  το  Microsoft Business Solutions 

Navision 4  και  πραγματοποίησα  έρευνα σε  ένα  μικρό  αριθμό επιχειρήσεων.  Μια 

τέτοια  έρευνα  που  διεξήχθη  σε  τόσο  μικρό  χρονικό  διάστημα  στα  πλαίσια  της 

παρούσης  διπλωματικής  εργασίας  σαφώς  δεν  μπορεί  να  είναι  αξιόπιστη  και 

εξαντλητική,  καθώς  το  δείγμα των  επιχειρήσεων ήταν πολύ μικρό.  Θα μπορούσε 

ωστόσο,  να  οδηγήσει  σε  πολύ  χρήσιμα  συμπεράσματα,  εφόσον  διεξαχθεί  σε  ένα 

μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων.

Η παρούσα εργασία θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη 

βοήθεια  του  επιβλέποντα  καθηγητή  κυρίου  Τσόπογλου  Σταύρου,  καθηγητή  του 

τμήματος  Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής που  με  την  πολύτιμη  βοήθεια  και 

υποστήριξή του με βοήθησε σε όλα τα στάδια της εργασίας. Ακόμη, πολύτιμη ήταν η 

βοήθεια  της  κυρίας  Μακρίδου-Μπούσιου  Δέσποινας,  καθηγήτριας  του  τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη σύνταξη και στη δομή της παρούσης εργασίας. 

Σημαντική ήταν και η βοήθεια του κυρίου Παπαναστασίου Δημήτρη, καθηγητή του 

τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που με βοήθησε στη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 14, με το οποίο επεξεργάστηκα τα δεδομένα της έρευνας. Θα ήθελα 

τέλος,  να  ευχαριστήσω  τον  κύριο  Ακριτόπουλο  Δημοσθένη,  για  τις  χρήσιμες 
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πληροφορίες που μου έδωσε πάνω στο Microsoft Business Solution Navision 4 χάρη 

στην επαγγελματική εμπειρία που έχει πάνω σε αυτό. 

Τανταλάκη Νικολέτα

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι τελευταίες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση,  

η παγκοσμιοποίηση και κατά συνέπεια η αύξηση του ανταγωνισμού μεταμόρφωσαν 

τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  σε  γιγαντιαίες  πολυεθνικές  εταιρείες.  Αυτό  το  ολοένα 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον όμως δημιούργησε σε άλλες εταιρείες την 

ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων επιβίωσης και άνθησης.

Σήμερα  η  αγορά  πακέτων  λογισμικού  ακμάζει  ολοένα  και  περισσότερο 

(Markus and Tanis,  2000)  υποστηρίζοντας  ότι  μπορεί  να  παρέχει  πλήρεις  και 

ενοποιημένες  λύσεις  επεξεργασίας  πληροφοριών  στις  εταιρείες  χάρη  σε  ειδικά 

ανεπτυγμένα συστήματα. Η ιδέα των ενοποιημένων συστημάτων είναι αρκετά νέα. 

Αν  σκεφτούμε  πόσο  μικρή  χωρητικότητα  και  επεξεργαστική  ισχύ  είχαν  οι 

υπολογιστές παλαιότερα θα καταλάβουμε γιατί το όραμα των επιχειρήσεων το 1970 

για  ένα  ενοποιημένο  σύστημα  δεν  αποτελούσε  παρά  μόνο  μια  ψευδαίσθηση.  Τις 

δεκαετίες  1980 και  1990 όμως επιχειρηματίες  της αγοράς λογισμικού κυρίως στη 

Γερμανία,  τις  Κάτω Χώρες  και  τις  Ηνωμένες Πολιτείες  άρχισαν να αναπτύσσουν 

ενοποιημένα  πακέτα  λογισμικού  με  εφαρμογές  πολλαπλών  λειτουργιών  που 

μοιράζονταν μια κοινή βάση δεδομένων. Αυτά τα πακέτα έγιναν γνωστά με τον όρο 

Συστήματα  Διαχείρισης  Επιχειρησιακών  Πόρων  ή  συντομότερα  ERP (Enterprise 

Resource Planning System). 

Με τον όρο ERP, λοιπόν, αναφερόμαστε σε ενοποιημένα πακέτα λογισμικού 

(Spathis and Constantinides,  2004)  που  έχουν  ως  σκοπό  να  αυτοματοποιούν  τις 

επιχειρησιακές  διαδικασίες  που  αφορούν  τα  οικονομικά,  τη  διαχείριση  της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, την παραγωγή, την ανάλυση δεδομένων και τις διοικητικές 

αναφορές, τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, των έργων και της διαχείρισης των 

πελατειακών  σχέσεων.  Έτσι  επιτυγχάνουν  τη  συγκέντρωση  των  δεδομένων,  την 

ενοποίηση  και  ολοκλήρωση  όλων  των  εφαρμογών  μιας  επιχείρησης  και  τον 

επανασχεδιασμό ή τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών επιδιώκοντας τη 

βελτιστοποίηση  των  διαδικασιών  λειτουργίας,  την  εξοικονόμηση  επιχειρησιακών 

πόρων, την αύξηση παραγωγικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος 

μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Σήμερα τα συστήματα 

αυτά,  αναπτύσσονται  ολοένα  και  περισσότερο  ενσωματώνοντας  νέες  τεχνολογίες 
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όπως  για  παράδειγμα  αυτές  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  της  διατήρησης 

αποθηκών για εξόρυξη δεδομένων (data mining). Συχνά, είναι ημιτελή προϊόντα που 

απαρτίζονται από πίνακες και παραμέτρους και οι τελικοί τους χρήστες (δηλαδή οι 

επιχειρήσεις) πρέπει με κατάλληλους συνεργάτες να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες 

τους.  Η  ουσία,  λοιπόν,  ενός  ολοκληρωμένου  ERP συστήματος  είναι  η 

αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ο διαμοιρασμός δεδομένων σε 

όλη την έκταση του οργανισμού και κυρίως η παραγωγή δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο.  Η  επιτυχημένη  υλοποίηση  ενός  ERP βέβαια  απαιτεί  τη  συνεργασία  τόσο 

επιχειρηματικών όσο και πληροφοριακών μάνατζερ (Shang and Seddon, 2000).

Μέχρι  το  1998  περίπου  το  40% των επιχειρήσεων  παγκοσμίως  με  ετήσια 

έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είχε υλοποιήσει κάποιο ERP σύστημα. 

Οι  πωλητές  ERP άρχισαν  να  στρέφονται  τότε  και  στις  μικρότερες  επιχειρήσεις, 

καθώς  αυτές  αποτελούσαν  και  αποτελούν  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  της  αγοράς.  Η 

αγορά των ERP σήμερα είναι τεράστια. Η εταιρία SAP Inc., ο μεγαλύτερος πωλητής 

ERP είχε το 1997 έσοδα 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ σύμφωνα με την  AMR 

Research οι  εταιρίες  ξόδεψαν  την  ίδια  χρονιά  περίπου  90-180  δισεκατομμύρια 

δολάρια για την απόκτηση ERP συστημάτων (Markus and Tanis, 2000). Όσον αφορά 

τώρα την έκθεση της  AMR που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2007 τα έσοδα των 

πωλητών ERP το 2006 άγγιξαν τα 28.8 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται αν 

φτάσουν τα 47.7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2011 (Sdcexec,2008). 

Από  όλα  τα  παραπάνω  συμπεραίνουμε  τα  Συστήματα  Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών  Πόρων  αποτελούν  αδιαμφισβήτητα  φαινόμενο  στην  αγορά 

Πληροφορικής. Ένα τέτοιο σύστημα σημαίνει πλήρη ανανέωση της πληροφοριακής 

υποδομής  μιας  επιχείρησης.  Οι  επιπτώσεις  από  τη  χρήση  του,  οικονομικές, 

τεχνολογικές, κοινωνικές είναι πραγματικά αξιοσημείωτες. Ως παράδειγμα μπορούμε 

να αναφέρουμε ότι η χρήση ενός συστήματος ERP μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε 

μείωση 70% του προσωπικού του λογιστηρίου,  ενώ αναλυτές υποστηρίζουν ότι  η 

πιθανή χρήση του ίδιου πακέτου  ERP από όλες  τις  επιχειρήσεις  ενός  κλάδου  θα 

μπορούσε  να  οδηγήσει  ακόμη  και  σε  κατάργηση  κάθε  δυνατότητας  απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Markus and Tanis, 2000). 

Ωστόσο, ο δρόμος προς την επιτυχημένη χρήση ενός  ERP συστήματος δεν 

είναι και τόσο ομαλός για καμιά επιχείρηση. Πολλά είναι τα παραδείγματα εταιρειών 

που έχουν αποτύχει στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν ένα τέτοιο σύστημα. 

Άλλες πάλι μπορεί να καρπώθηκαν τελικά ορισμένα από τα οφέλη που προσφέρει ένα 
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ERP αλλά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην αρχή δεν ήταν αμελητέα, ενώ 

άλλες δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν απόσβεση μιας τέτοιας επένδυσης (Markus and 

Tanis, 2000).

Παρ’ όλα αυτά οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Τα ποσά που όπως είδαμε 

ξοδεύουν κάθε  χρόνο οι  εταιρείες  στην  αγορά  ERP είναι  τεράστια  και  αξίζει  να 

αναλογιστούμε  μέσα  από  αυτή  τη  μελέτη  ποια  είναι  τα  οφέλη  που  μπορεί  να 

καρπωθεί  μια  επιχείρηση  από  ένα  τέτοιο  σύστημα  και  πόσο  χρονικό  διάστημα 

απαιτείται για κάτι τέτοιο. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει πολλές από τις δυνατότητες ενός 

ERP,  για  να γνωστοποιήσει  έτσι  στον  αναγνώστη τις  δυνατότητες  και  τον  τρόπο 

λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος.  Επιχειρεί  επίσης να εντοπίσει  τα κυριότερα 

οφέλη που θα μπορούσε να επιφέρει η χρήση ενός ERP σε μια επιχείρηση στη χώρα 

μας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι όχι μόνο η παρουσίαση ενός ERP 

και των πιθανών επιπτώσεών του σε μια επιχείρηση αλλά και η κεφαλαιοποίηση της 

εμπειρίας  από  τη  χρήση  τέτοιων  συστημάτων  για  τη  βελτιστοποίηση  των  ERP 

συστημάτων στο μέλλον.

Επιμέρους  στόχοι  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  αποτυπωθεί  αρχικά  ο 

τρόπος λειτουργίας των κυριότερων granules ενός τυπικού ERP. Με το όρο granules 

αναφερόμαστε  στα  στοιχεία  λογισμικού  που  απαρτίζουν  ένα  ERP σύστημα  και 

εξυπηρετούν διαφορετικές  επιχειρηματικές  λειτουργίες.  Επιπλέον,  στόχος  είναι  να 

τεθεί μια βάση έρευνας αναφορικά με το ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις ενός 

ERP στην αποτελεσματικότητα  μιας  επιχείρησης και  να  εντοπιστούν σημεία,  στα 

οποία πρέπει να δίνει βάση μια επιχείρηση όταν χρησιμοποιεί ένα ERP. 

Για να πραγματοποιηθούν οι  παραπάνω στόχοι,  παρουσιάζεται  αρχικά ένα 

γνωστό  στην  αγορά  ERP,  το  Microsoft Business Solutions Navision 4.0  (MBS-

Navision 4.0)  και  τα  granules που  το  αποτελούν  και  διενεργείται  έρευνα  με 

ερωτηματολόγια  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  από  τη  χρήση  του  που  στάλθηκαν 

ηλεκτρονικά σε επιχειρήσεις. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο  ERP, είναι 

επειδή το  MBS-Navision είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα  ERP στη χώρα 

μας και επειδή απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη 

συντριπτική  πλειοψηφία  στην  Ελλάδα.  Για  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε το SPSS 14.

Στην  Ενότητα  2  παρουσιάζεται  το  θεωρητικό  υπόβαθρο,  στο  οποίο 

στηρίχθηκε η παρούσα εργασία. Στην Ενότητα Ενότητα 3 έως 7 παρουσιάζονται οι 
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κυριότερες  λειτουργίες  των  granules του  MBS-Navision.  Στην  Ενότητα  8 

αναφέρονται  στοιχεία  για  τη  βάση  δεδομένων  του  συστήματος,  στην  Ενότητα  9 

παρουσιάζεται  η  έρευνα  και  τα  αποτελέσματά  της  και  στην  Ενότητα  10 

πραγματοποιείται η διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία.

Η  έρευνα  δεν  ισχυρίζεται  ότι  είναι  εξαντλητική.  Σαφώς  δεν  μπορούμε  να 

προβούμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα για τα κυριότερα και πιο συχνά εμφανιζόμενα 

οφέλη που επιφέρει η χρήση ενός ERP στην αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, 

καθώς το πλήθος των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν είναι πολύ μικρό. Παρ’ όλα 

αυτά η μελέτη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας μελλοντικής έρευνας 

σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, καθώς οι αντιδράσεις των ερωτηθέντων σε αυτή 

ήταν  θετικές,  ενώ  η  φύση  και  το  νόημα  των  ερωτημάτων  έδειξαν  να  γίνονται 

κατανοητά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η παρούσα ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο 

ERP σύστημα  Microsoft Business Solutions-Navision και σε στοιχεία που αφορούν 

το σύστημα. Στο δεύτερο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε 

για  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας  της  παρούσας  εργασίας  για  τις  επιπτώσεις  του 

συστήματος στην αποτελεσματικότητα του συστήματος.

2.1 ΤΟ MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION (MBS-NAVISION)

Το  Microsoft Business Solutions Navision (MBS-Navision)  πρόκειται  για  ένα 

Σύστημα  Διαχείρισης  Επιχειρησιακών  Πόρων  (ERP)  παγκόσμιας  εμβέλειας,  που 

απευθύνεται  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις,  δίνοντας  όμως  έμφαση  κυρίως  στις 

μικρομεσαίες.  Όπως  ισχυρίζεται  η  εταιρεία  που  το  ανέπτυξε  αποτελεί  λύση 

οικονομική, γρήγορη στην υλοποίηση, εύκολη στην προσαρμογή, απλή στη χρήση 

και με χαμηλό κόστος συντήρησης. Στόχος είναι να αυτοματοποιηθούν οι εταιρικές 

διαδικασίες, έτσι ώστε το MBS-Navision να μπορέσει να συμβάλλει στην αύξηση της 

απόδοσης  των  επιχειρηματικών  πόρων  και  της  παραγωγικότητας  (Microsoft 

Corporation, 2008). Πάνω από 45.000 οργανισμοί σε 42 χώρες στον κόσμο όπως η 

Αυστρία, η Αυστραλία, το Βέλγιο, Η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Κροατία, η Δανία, η 

Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα στηρίζονται στην ERP εφαρμογή της Microsoft 

που έχει μεταφραστεί σε 39 γλώσσες και αναπτυχθεί σε 41 διαφορετικές εκδόσεις 

(Microsoft Corporation, 2008a). 

Το MBS-Navision έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες λειτουργίας κάθε αγοράς 

στην οποία απευθύνεται.  Η ελληνική έκδοση έχει  λάβει  υπόψη τις  συνθήκες  της 

εγχώριας αγοράς και είναι συμβατή µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και το 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Η δομή του οργανώνεται σε υποσυστήματα (granules) και 

ο πελάτης επιλέγει τα υποσυστήματα εκείνα που πιστεύει ότι μπορούν να καλύψουν 

ολοκληρωμένα τις ανάγκες για την επιχείρησή του.

Πιο  συγκεκριμένα,  το  συγκεκριμένο  ERP αποτελείται  συνολικά  από  9 

granules  (υποσυστήματα,  modules  ή  μενού).  Την  Οικονομική  Διαχείριση,  τις 

Πωλήσεις και Μάρκετινγκ, τις Αγορές, την Αποθήκη, την Παραγωγή, τον σχεδιασμό 

Πόρων,  την  Τεχνική  Υποστήριξη  και  το  Ανθρώπινο  Δυναμικό.  Κάθε  μενού 
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αποτελείται  από ομάδες (groups),  κάθε μία από τις  οποίες αποτελείται  από άλλες 

ομάδες  (υποομάδες)  ή  αντικείμενα  (items).  Στον  Πίνακα  2.1  παρουσιάζονται  τα 

υποσυστήματα που αποτελούν κάθε granule του Navision.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Microsoft  Navision  είναι  η  χρήση μιας  μόνο 

βάσης  δεδομένων,  η  οποία  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ταυτόχρονα  και  σε  άλλες 

εφαρμογές  σε  πραγματικό  χρόνο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  όλες  οι  εφαρμογές  και  τα 

επιμέρους  συστήματα  του  Microsoft  Navision  μπορούν  να  λειτουργήσουν 

ταυτόχρονα  χωρίς  κάποιο  επιπλέον  διαχειριστικό  κόστος.  (Ιωάννου,  2006).  Στις 

επόμενες ενότητες θα δούμε τις βασικές λειτουργικές εφαρμογές του συστήματος.

Πίνακας 2. 1: Παρουσίαση των λειτουργιών του Microsoft Navision

2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Για τη διεξαγωγή της έρευνας της εργασίας μελετήθηκε τόσο ελληνική, όσο και ξένη 

βιβλιογραφία.  Oι  Markus και  Tanis (2000)  στο  βιβλίο  «The Enterprise System 

Οικονομική Διαχείριση Πωλήσεις και Μάρκετινγκ Αγορές
Γενική Λογιστική Πωλήσεις Σχεδιασμός
Αναλυτική Λογιστική Επεξεργασία εντολής Επεξεργασία Εντολής
Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας Μάρκετινγκ Αποθέματα και Κοστολόγηση
Εισπράξεις Απόθεμα και Τιμολόγηση Ανάλυση και Εκτυπώσεις
Πληρωμές Ανάλυση και Εκτυπώσεις Ιστορικό
Πάγια Ιστορικό Παραμετροποίηση
Αποθέματα Παραμετροποίηση  
Παραμετροποίηση   
   
Αποθήκη Παραγωγή Σχεδιασμός Πόρων
Παραγγελίες και Επαφές Σχεδίαση Προϊόντος Πόροι 
Προγραμματισμός και Εκτέλεση Πόροι Παραγωγής Έργα
Διαχείριση Προϊόντων-Ανά Παραγγελία Σχεδιασμός Εκτυπώσεις
Διαχείριση Προϊόντων- Πολλαπλές Παραγγελίες Εκτέλεση Ιστορικό
Αποθέματα Κοστολόγηση Περιοδικές Εργασίες
Ιστορικό Ιστορικό Παραμετροποίηση
Παραμετροποίηση Παραμετροποίηση  
   
Τεχνική Υποστήριξη Ανθρώπινο Δυναμικό Διαχείριση
Διαχείριση Συμβολαίου Εργαζόμενοι Διαχείριση Πληροφορικής
Σχεδιασμός & Αποστολές Εκτυπώσεις Παραμετροποίηση Εφαρμογών
Επεξεργασία Εντολής Παραμετροποίηση  
Ιστορικό   
Παραμετροποίηση   
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Experience-  From Adoption to Success» παρουσιάζουν τους λόγους που ωθούν μια 

επιχείρηση να υιοθετήσει ένα σύστημα ERP και αναλύουν παράγοντες που μπορούν 

να οδηγήσουν σε επιτυχημένη εγκατάσταση. Τονίζουν ακόμη τη σημαντικότητα του 

χρόνου μέσα στον οποίο θα αρχίσουν τα οφέλη από τη χρήση να γίνονται αντιληπτά. 

Για  το  λόγο  αυτό,  στην  παρούσα  έρευνα  ρωτήσαμε  τις  επιχειρήσεις  ποια  οφέλη 

ανέμεναν  ότι  θα  τους  επιφέρει  η  χρήση  του  MBS-Navision και  πόσος  χρόνος 

χρειάστηκε  τελικά  για  να  αρχίσουν  αυτά  τα  οφέλη  να  επιτυγχάνονται.  Επίσης  ο 

Winnie O’  Grandy (2002) στο άρθρο του «Assessing Benefits from ERP systems 

use» κάνει μια εκτενή παρουσίαση πολλών απόψεων σχετικά με τα οφέλη από τη 

χρήση των ERP συστημάτων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με έρευνες 

σχετικές  με  την  προσφορά  των  ERP στην  αποτελεσματικότητα  μιας  επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας  στατιστικές  μεθόδους  και  όχι  απλά  μεθόδους  παρατήρησης, 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή μελετών περίπτωσης. Οι Bendoly και Jacobs (2004) 

του Πανεπιστημίου  Emory της  Atlanta και του Πανεπιστημίου  Indiana στο άρθρο 

τους  «ERP architectural/operational alignment for order-processing performance» 

διεξήγαγαν  έρευνα  σε  453  επιχειρήσεις  και  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  η 

προσαρμογή μιας  λύσης  ERP στις  λειτουργικές  κυρίως  ανάγκες  μιας  επιχείρησης 

είναι  ουσιαστικής  σημασίας  στην  επίτευξη  της  γενικότερης  ικανοποίησης  από  τη 

χρήση του και της επίτευξης των στόχων της. Οι Bendoly και Jacobs διεξήγαγαν την 

έρευνα  αυτή  ηλεκτρονικά  και  δέχθηκαν  απαντήσεις  από  143  επιχειρήσεις. 

Χρησιμοποίησαν στατιστικά μεγέθη και το τεστ Kolmogorov-Smirnov για τον έλεγχο 

της κανονικότητας των στοιχείων τους και πραγματοποίησαν ελέγχους υποθέσεων.

Ακόμη,  οι  Spathis και  Constantinides (2004)  στο  άρθρο  τους  «Enterprise 

resource planning systems’  impact on accounting processes»  παρουσιάζουν  μια 

έρευνα που έκαναν σε 26 επιχειρήσεις για να βρουν τους κυριότερους λόγους που 

ωθούν τις επιχειρήσεις να στραφούν στα συστήματα ERP και τις επιπτώσεις από τη 

χρήση τους κυρίως σε θέματα λογιστικής. Στόχος τους, ήταν να γίνουν κατανοητές οι 

αλλαγές  και  τα  οφέλη  που  επιφέρει  η  χρήση  ενός  τέτοιου  συστήματος  σε  μια 

επιχείρηση.  Οι  Spathis και  Constantinides βασίστηκαν  κυρίως  στη  χρήση 

αριθμητικών περιγραφικών μέτρων.

Οι  Bernhard  Wieder,  Peter  Booth,  Zoltan  P.  Matolcsy  και  Maria-Luise 

Ossimitz (2006) του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Σύδνεϋ στο άρθρο τους «The 

impact  of  ERP  systems  on  firm  and  business  process  performance»  διεξήγαγαν 
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έρευνα για να συγκεντρώσουν δεδομένα που αφορούν στην οργανωτική απόδοση 

μιας επιχείρησης μετά την υλοποίηση ενός ERP ή ενός SCMS (Σύστημα Διαχείρισης 

Εφοδιαστικής  Αλυσίδας).  Για  να  εκτιμήσουν  την  απόδοση  αυτή  χρησιμοποίησαν 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δεν ήταν και τόσο 

αναμενόμενα, καθώς έδειξαν ότι δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές στην απόδοση 

ανάμεσα σε εταιρείες που είχαν υιοθετήσει κάποιο ERP και σε εταιρίες που δεν είχαν 

υιοθετήσει κάποιο ERP. Ωστόσο εταιρίες που είχαν υιοθετήσει κάποιο σύστημα ERP 

και SCM σημείωναν πολύ υψηλές αποδόσεις. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα βασίζεται κυρίως στο 

άρθρο  των  Shang και  Seddon (2000)  του  Πανεπιστημίου  της  Μελβούρνης,  «A 

Comprehensive Framework for classifying the Benefits of ERP Systems». Στο άρθρο 

αυτό  παρουσιάζεται  ένα  πλαίσιο  αποτίμησης  για  τα  επιχειρηματικά  οφέλη  που 

επιφέρει  η  χρήση  ενός  συστήματος  ERP.  Μετά  από  μια  πλήρη  ανάλυση  των 

χαρακτηριστικών  των  ERP συστημάτων,  των  δεδομένων  που  συγκέντρωσαν  από 

επιτυχημένες  περιπτώσεις  εγκατάστασης  και  χρήσης  ERP 233  πωλητών  και 

συνεντεύξεις 34 εταιρειών που έκαναν χρήση  ERP, κατέληξαν σε ένα πλαίσιο που 

χωρίζει τα οφέλη από τη χρήση ERP σε πέντε κατηγορίες. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους 

Shang και  Seddon υπάρχουν  οφέλη  λειτουργικά,  διοικητικά,  στρατηγικά, 

τεχνολογικής  υποδομής  και  οργανωτικά  και  έτσι  τα  διαχωρίσαμε  και  στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη των 

επιπτώσεων  των  συστημάτων  ERP και  όχι  μόνο,  στην  αποτελεσματικότητα  των 

επιχειρήσεων εξετάζοντας διάφορα επίπεδα οργάνωσης τους, όπως το λειτουργικό, το 

γνωστικό, το διοικητικό ή το στρατηγικό. Με την παρούσα έρευνα, προσπαθήσαμε να 

εξετάσουμε  και  εμείς  τα  οφέλη  που  μπορεί  να  προκύψουν  και  το  χρόνο  που 

απαιτείται  για  να  εμφανιστούν  σε  μια  επιχείρηση  με  τη  χρήση  ενός  ERP. 

Εξετάστηκαν  όμως  οι  επιπτώσεις  σε  όλα  τα  επίπεδα  οργάνωσης  των  ελληνικών 

επιχειρήσεων, έχοντας ως βάση το πλαίσιο αποτίμησης που ανέπτυξαν οι Shang και 

Seddon και χρησιμοποιώντας κατάλληλο στατιστικό πακέτο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To 1494 ο Ιταλός μοναχός  Luca Pacioli έγραψε το πρώτο βιβλίο λογιστικής στον 

κόσμο για να δώσει χωρίς καθυστέρηση στον έμπορο πληροφορίες σχετικά με το 

ενεργητικό  και  το  παθητικό  του.  Πέντε  αιώνες  αργότερα  η  γρήγορη  και  εύκολη 

πρόσβαση  σε  ουσιαστικές  πληροφορίες  εξακολουθεί  να  αποτελεί  απαραίτητο 

στοιχείο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ωστόσο σήμερα, ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις, 

έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για αποδοτική οικονομική διαχείριση. 

Μέσω της οικονομικής διαχείρισης η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 

την ακριβή της θέση. Οι επιχειρηματικές και οικονομικές πληροφορίες είναι πάντα 

ενημερωμένες με τις πληροφορίες για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ οπότε μπορεί 

εύκολα  η  διοίκηση  να  δει  την  πληροφορία  που  χρειάζεται  και  να  λαμβάνει 

ενημερωμένες αποφάσεις (Microsoft Corporation, 2004).

Ακόμη, μέσω ενός συστήματος οικονομικής διαχείρισης η επιχείρηση μπορεί 

να αναγνωρίζει τις νέες τάσεις και να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ευκαιρίες για νέα 

έσοδα και κέρδη. Έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιεί πολλές από τις οικονομικές 

πρακτικές  και  διαδικασίες  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης  η  οποία 

καθορίζει  το  βαθμό  ελέγχου  που  επιθυμεί.  Μπορεί  να  υποστηρίξει  από  την 

ενσωμάτωση  της  πληροφορίας  για  τις  πληρωμές  με  τα  δεδομένα  αγορών  μέχρι 

δυνατότητες  αναζήτησης  και  φιλτραρίσματος  παρέχοντας  ορατότητα  σε  όλες  τις 

οικονομικές της συναλλαγές (Ιωάννου, 2006).

Το MBS-Navision διαθέτει σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και αποτελείται 

από τις ακόλουθες ομάδες:

3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η «Γενική Λογιστική» αποτελεί τον πυρήνα των οικονομικών της εταιρείας. Παρέχει 

μια επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά 

με έξοδα και έσοδα, για να μπορεί ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος να συγκρίνει 

τρέχων  στοιχεία  και  προϋπολογισμούς  με  προϋπολογισμούς  και  στοιχεία 

προηγούμενων ετών. Αυτό επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να προσδιορίσει περιοχές 
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που  δημιουργούν  έσοδα,  να  αποφεύγει  απώλειες,  να  προσαρμόζει  ανεδαφικούς 

προϋπολογισμούς κλπ. Στη συνέχεια θα δούμε τα στοιχεία που απαρτίζουν την ομάδα 

«Γενική Λογιστική».

3.2.1 Λογιστικό Σχέδιο
Αρχικά  στο  σύστημα  της  Γενικής  Λογιστικής  συναντάμε  το  στοιχείο  «Λογιστικό 

Σχέδιο».  Ο  πίνακας  αυτός  του  Navision,  περιέχει  όλους  τους  λογαριασμούς  που 

χρειάζεται μια επιχείρηση, για να διαχειριστεί τα οικονομικά της. Όταν ορίζεται ένας 

λογαριασμός, εισάγονται βασικές πληροφορίες όπως η ονομασία του λογαριασμού 

και ο τύπος του λογαριασμού. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει επίσης έναν αριθμό 

αναγνώρισης. Όταν εισάγεται αυτός ο αριθμός σε διάφορα πεδία του προγράμματος 

(όπως για παράδειγμα σε μια εγγραφή) το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα 

τις βασικές πληροφορίες από τον λογαριασμό αυτό.

Το πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει λογαριασμούς Γ/Λ σε δύο διαφορετικά 

παράθυρα (Ιωάννου, 2006):

• Στο παράθυρο «Λογιστικό Σχέδιο» εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί, με μια 

γραμμή για τον καθένα, ώστε να μπορεί κανείς να δει μόνο έναν περιορισμένο 

αριθμό πεδίων για τον κάθε λογαριασμό. Ο χρήστης μπορεί να οργανώσει το 

λογιστικό  σχέδιο  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  καθημερινός 

ισολογισμός,  αφού  κάθε  λογαριασμός  διαθέτει  αρκετά  πεδία  ποσών: 

«Υπόλοιπα»,  «Υπόλοιπο»  και  «Κίνηση  Περιόδου».  Στην  Εικόνα  3.1 

βλέπουμε ένα στιγμιότυπο από το παράθυρο Λογιστικό Σχέδιο. 
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Εικόνα 3.1: Το λογιστικό σχέδιο

• Το  παράθυρο  «Καρτέλα  Λογ.  Λογιστικής»  (εμφανίζεται  επιλέγοντας  ένα 

λογαριασμό,  πατώντας  το  πλήκτρο  «Λογαριασμός»  και  επιλέγοντας 

«Καρτέλα») έχει μια καρτέλα για κάθε γραμμή του λογιστικού σχεδίου. Μέσω 

της  καρτέλας  μπορεί  κανείς  να  δει  πολλά  περισσότερα  πεδία  για  το 

συγκεκριμένο λογαριασμό. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ένα στιγμιότυπο 

από την καρτέλα του λογαριασμού «Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εξωτερικού». 

Ο  συγκεκριμένος  λογαριασμός  πρόκειται  για  ένα  σύνολο  (πεδίο  «Τύπος 

Λογαριασμού») που προσθέτει τα υπόλοιπα των λογαριασμών 70000300 έως 

70000399  (πεδίο  «Προσθέτει»)  για  να  υπολογίσει  το  συνολικό  υπόλοιπο 

(πεδίο «Υπόλοιπο»). Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε τους 

πιθανούς τύπους για ένα λογαριασμό (Microsoft Corporation, 2006):

• Καταχώρηση: Απλή καταχώρηση

• Επικεφαλίδα: Μια επικεφαλίδα για μια ομάδα λογαριασμών

• Σύνολο:  Ο τύπος «Σύνολο» χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης θέλει  από το 

πρόγραμμα  να  αθροίσει  μια  σειρά  από  υπόλοιπα  σε  λογαριασμούς.  Εάν 

χρησιμοποιηθεί ο τύπος «Σύνολο», το πεδίο «Προσθέτει» δεν πρέπει να μείνει 

κενό.

• Έναρξη Συνόλου: Σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς λογαριασμών που θα 

προστεθούν, η οποία λήγει με ένα λογαριασμό "Τέλος Συνόλου"

Ονομασία

Αριθμοί αναγνώρισης Πεδία Ποσών
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• Τέλος Συνόλου:  Ένα σύνολο μιας σειράς λογαριασμών που ξεκινά με τον 

προηγούμενο λογαριασμό «Έναρξη Συνόλου» κλείνει με το «Τέλος Συνόλου» 

Εικόνα 3.2: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Λογ. Λογιστικής»

3.2.2 Προϋπολογισμοί
Το  υποσύστημα  αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα  παρακολούθησης  πολλαπλών 

προϋπολογισμών σε επίπεδο λογαριασμών γενικής λογιστικής και διαστάσεων. 

Δημιουργία και τροποποίηση Προϋπολογισμού

Οι  προϋπολογισμοί  συνήθως  εισάγονται  ανά  περίοδο  για  τους  σχετικούς 

λογαριασμούς Γ/Λ και διαστάσεων. Ο όρος διάσταση αναφέρεται σε δεδομένα που ο 

χρήστης μπορεί να προσθέσει σε μια εγγραφή, έτσι ώστε να δείξει στο πρόγραμμα 

πως μπορεί να ομαδοποιήσει εγγραφές με παρόμοια χαρακτηριστικά και να μπορεί 

στη  συνέχεια  να  ανακαλεί  τις  ομάδες  αυτές  για  σκοπούς  ανάλυσης  (Microsoft, 

2004a).  Στην  Εικόνα  3.3  βλέπουμε  τις  διαστάσεις  που  είναι  καταχωρημένες  στο 

σύστημα. 

Εικόνα 3.3: Οι υπάρχουσες διαστάσεις του συστήματος
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Μια δυσδιάστατη ανάλυση για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι οι πωλήσεις 

ανά περιοχή και προσθέτοντας επιπλέον διαστάσεις η ανάλυση να γίνεται όλο και πιο 

σύνθετη δείχνοντας για παράδειγμα τις πωλήσεις ανά ομάδα πελατών ανά περιοχή. 

Στην Εικόνα 3.4 έχουμε δημιουργήσει ένα προϋπολογισμό, οποίος θα κάνει χρήση 

τριών  διαστάσεων,  της  καμπάνιας  (καλοκαιρινή  ή  χειμερινή),  της  γεωγραφικής 

περιοχής (Ευρώπη, Αμερική κ.λ.π) και της ομάδας πελατών (μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι 

κ.λ.π.).

Εικόνα 3.4: Δημιουργώντας ένα νέο προϋπολογισμό με τρεις διαστάσεις

Το MBS-Navision δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής των προϋπολογισμών από 

άλλους  προϋπολογισμούς  ή  από  τα  απολογιστικά  στοιχεία  οποιοδήποτε  έτους 

χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή για το νέο προϋπολογισμό (100%, 110% κ.λ.π.). Ο 

συντελεστής αυτός επιδρά είτε πάνω στις πραγματικές αξίες που έχουν καταγραφεί 

στη  Γ/Λ  από  προηγούμενες  περιόδους,  είτε  πάνω  στις  προϋπολογιστικές.  Στην 

παρακάτω εικόνα βλέπουμε πως μπορούμε να αντιγράψουμε τον προϋπολογισμό του 

2001 σε ένα νέο προϋπολογισμό με συντελεστή 150% χρησιμοποιώντας τα ποσά που 

έχουν προκύψει είτε σαν εγγραφές προϋπολογισμού είτε σαν εγγραφές λογιστικής. 
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Εικόνα 3.5: Αντιγράφοντας τον προϋπολογισμό του 2001

Σε πολλούς χρήστες είναι ευκολότερο να χειρίζονται το  Microsoft Excel για 

την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Το σύστημα μπορεί εύκολα να εισάγει και να 

εξάγει  πληροφορίες  προς  και  από  το  Microsoft Excel μέσω  του  πλήκτρου 

Λειτουργίες, ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού. Στην 

παρακάτω  εικόνα  βλέπουμε  ότι  στη  σελίδα  «Φίλτρα»  του  προϋπολογισμού 

«Campaign» βρίσκονται ενεργοποιημένες και οι τρεις διαστάσεις που είχαμε ορίσει 

στην Εικόνα 3.4 και έχουμε θέσει σαν φίλτρο για τους «Λογαριασμούς Λογιστικής» 

τους Λογαριασμούς από το 70 έως το 71, σαν φίλτρο στη διάσταση «Περιοχή» τις 

περιοχές από το 30 έως το 50 (Βόρεια και Νότια Ευρώπη) και σαν φίλτρο για τη 

διάσταση  «Καμπάνια»  μόνο  την  καλοκαιρινή.  Αντιθέτως  έχουμε  αφήσει  κενό  το 

φίλτρο για τη διάσταση «Ομάδα Πελατών». Έτσι, το σύστημα μας εμφανίζει στοιχεία 

του προϋπολογισμού μόνο για τις διαστάσεις και τα φίλτρα που έχουμε ορίσει, μας 

δείχνει δηλαδή πως κινούνται στον προϋπολογισμό μας οι πωλήσεις εμπορευμάτων 

εσωτερικού και εξωτερικού, το καλοκαίρι στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη. 
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Εικόνα 3.6: Φίλτρα και Διαστάσεις στον Προϋπολογισμό

Σε  περίπτωση  τώρα  που  θέλουμε  να  δούμε  πως  κατανέμεται  ο 

προϋπολογισμός  αναφορικά  με  τις  πωλήσεις  εμπορευμάτων  εσωτερικού  και 

εξωτερικού ανά γεωγραφική περιοχή πρέπει απλά στη σελίδα «Γενικά» να θέσουμε 

στο  πεδίο  «Εμφάνιση  ως  γραμμές»  την  τιμή  «ΠΕΡΙΟΧΗ»  (Microsoft,  2004b), 

(Ιωάννου, 2006), (Ρεπούσης, 2004), (Navision Academy, 2002).

Εικόνα 3.7: Ο προϋπολογισμός πωλήσεων ανά περιοχή
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3.2.3 Εγγραφές Λογιστικής
Το  Navision δίνει  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  προτύπων  εγγραφών.  Τα  πρότυπα 

εγγραφών επιτρέπουν στο χρήστη να εργάζεται σε ένα παράθυρο εγγραφών το οποίο 

έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, τα πεδία που περιέχονται σε 

κάθε  πρότυπο  εγγραφής  είναι  ακριβώς  εκείνα  που  είναι  απαραίτητα  για  μια 

συγκεκριμένη ενότητα του προγράμματος. Για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιεί  τα  ίδια  πεδία  όταν καταχωρεί  ένα  τιμολόγιο  πώλησης  με  αυτά  που 

χρησιμοποιεί κατά την καταχώρηση μια πληρωμής.

Στο Navision έχουν οριστεί αρκετά τυποποιημένα πρότυπα εγγραφών γενικής 

λογιστικής  σε  στοιχεία  μενού  των  περιοχών  εφαρμογής  «Γενική  Λογιστική», 

«Πωλήσεις  &  Εισπράξεις»,  «Αγορές  & Πληρωμές»  και  «Πάγια».  Καλύπτουν  τις 

συνηθέστερες ρουτίνες του προγράμματος και σε όλα αυτά τα πρότυπα εγγραφών 

μπορεί  κανείς  να  καταχωρήσει  εγγραφές  σε  λογαριασμούς  Γ/Λ,  πελατών, 

προμηθευτών και παγίων. 

Η περιοχή εφαρμογής «Γενική Λογιστική» περιλαμβάνει το στοιχείο μενού 

«Εγγραφές  Λογιστικής».  Μπορεί  κανείς  να  δημιουργήσει  πολλαπλές  δέσμες 

εγγραφών σε κάθε πρότυπο εγγραφών. Δηλαδή,  μπορούν να εμφανίζονται  πολλές 

εγγραφές, η κάθε μια με δική της ονομασία, στο ίδιο παράθυρο. Αυτό μπορεί να είναι 

πρακτικό,  για  παράδειγμα,  αν  κάθε  χρήστης  χρειάζεται  δικές  του εγγραφές.  Στην 

παρακάτω  εικόνα  βλέπουμε  το  σύνολο  των  εγγραφών  που  υπάρχουν  στη  δέσμη 

«ΠΡΟΚΑΘ» του προτύπου εγγραφών «ΓΕΝ» (Γενικές εγγραφές) (Ιωάννου, 2006), 

Navision Academy, 2002), (Microsoft Corporation, 2006).
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Εικόνα 3.8: Η δέσμη εγγραφών «ΠΡΟΚΑΘ» του προτύπου Γενικών εγγραφών

3.2.4 Ανάλυση και Εκτυπώσεις
Οι  υπεύθυνοι  λήψης  αποφάσεων  σε  μια  επιχείρηση,  ειδικά  αυτοί  που  έχουν  την 

ευθύνη για τον έλεγχο των πωλήσεων και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πρέπει να 

μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν στη διάθεση τους τη σωστή πληροφορία στην 

κατάλληλη μορφή κάνοντας ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με κατάλληλα 

εργαλεία.

Το  MBS Navision μπορεί  να  υποστηρίξει  τον  κάθε  επιχειρηματία  στη 

διαχείριση  πληροφοριών  καθώς  παρέχει  ένα  ισχυρό  εργαλείο  ανάλυσης  για  τη 

δημιουργία  αναφορών  προσαρμοσμένων  στις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  του  με 

πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου.

 Το  υποσύστημα  «Ανάλυση  και  Εκτυπώσεις»  παρέχει  στο  χρήστη  τη 

δυνατότητα σύνταξης διαφόρων αναλύσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις στο granule 

της  Οικονομικής  Διαχείρισης  χρησιμοποιούνται  για  τη  δημιουργία  καταστάσεων 

όπως ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει 

περισσότερες από μια οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν διαφορετικά 

αποσπάσματα από το λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιεί. Μπορεί επίσης να ορίσει 

περισσότερες από μία διατάξεις οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες θα καθορίζουν 

τις  πληροφορίες  που  θα  εμφανίζονται  για  τους  λογαριασμούς.  Αφού,  λοιπόν, 
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καθοριστεί τι θα περιέχουν οι γραμμές και οι στήλες οι καταστάσεις αναπαράγονται 

ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε οικονομική περίοδο. Οι οικονομικές καταστάσεις 

αντλούν  στοιχεία  από  τους  λογαριασμούς  Γενικής  Λογιστικής  και  τους 

προϋπολογισμούς  ενώ  δίνεται  η  δυνατότητα  άντλησης  στοιχείων  και  από  τις 

διαστάσεις.  Στην  παρακάτω  εικόνα  βλέπουμε  μια  επισκόπηση  τον  πραγματικών 

εσόδων και  τον  εσόδων  βάση προϋπολογισμού για  το  έτος  2001,  καθώς  και  την 

απόκλιση μεταξύ τους. 

Εικόνα 3.9: Επισκόπηση πραγματικών εσόδων και εσόδων προϋπολογισμού

Όπως  βλέπουμε  σε  επίπεδο  γραμμών  καθορίζεται  ποιοι  λογαριασμοί  και 

διαστάσεις συμμετέχουν σε κάθε γραμμή ενώ δίνεται η δυνατότητα για αθροίσματα ή 

πράξεις  μεταξύ  λογαριασμών.  Σε  επίπεδο  στηλών  ορίζονται  τα  ποσά  τα  οποία 

εμπεριέχονται  σε  κάθε  στήλη  (υπόλοιπο  περιόδου,  υπόλοιπο  περιόδου 

προϋπολογιστικά,  πράξεις  μεταξύ  στηλών  όπως  π.χ.  απόκλιση  κ.λ.π.)  (Ιωάννου, 

2006),  (Ρεπούσης,  2004),  (Microsoft Corporation,  2004c),  (Microsoft Corporation, 

2006). 

3.2.5 Διεταιρικές Καταχωρήσεις
Τo MBS Navision παρέχει  ακόμη τη δυνατότητα διαιτερικών καταχωρήσεων.  Για 

ομίλους εταιρειών που υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών-μελών, δίνεται η 
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δυνατότητα διαχείρισης των συναλλαγών αυτών με γρήγορο τρόπο. Καταχωρώντας 

στη  μια  εταιρεία  μια  κίνηση  που  αφορά  στην  άλλη  εταιρεία,  η  κίνηση  αυτή 

μεταφέρεται  αυτόματα  και  στη  δεύτερη  εταιρεία,  μειώνοντας  το  περιθώριο 

καταχώρησης  λανθασμένων  στοιχείων  και  αυξάνοντας  την  παραγωγικότητα  των 

χρηστών (Microsoft, 2006). 

3.2.6 Εκτυπώσεις
Καθώς  εγγραφές  καταχωρούνται  και  ποσά  αθροίζονται  στο  κομμάτι  της  Γενικής 

Λογιστικής, αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επιχειρηματία να μπορεί να ελέγχει και 

να διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας που προκύπτει από τις κινήσεις αυτές. 

Το  MBS Navision προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για την προετοιμασία 

αναλύσεων  των  λογαριασμών  Γενικής  Λογιστικής.  Ο  χρήστης  μπορεί  να 

πραγματοποιήσει σύντομους υπολογισμούς για κάθε λογαριασμό χρησιμοποιώντας 

την καρτέλα του λογαριασμού και εφαρμόζοντας τα φίλτρα που επιθυμεί. Μπορεί 

ακόμη  να  χρησιμοποιήσει  τις  έτοιμες  εκτυπώσεις  του  προγράμματος  για  την 

ετοιμασία  πολλών  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν τα:

Αναλυτικό Ισοζύγιο

Στην  εκτύπωση  αυτή  εμφανίζεται  ένα  αναλυτικό  ενοποιημένο  ισοζύγιο  για 

επιλεγμένους  λογαριασμούς  Γ/Λ.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  την 

εκτύπωση στη λήξη μιας οικονομικής περιόδου ή ενός οικονομικού έτους. Μπορεί να 

καθορίσει ποιοι λογαριασμοί θα περιλαμβάνονται στην εκτύπωση ορίζοντας φίλτρα, 

να καθορίσει πρόσθετα πεδία στη σελίδα, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Πεδίο» και στη 

συνέχεια  στο  βοηθητικό  κουμπί  που  εμφανίζεται  στα  δεξιά,  να  καθορίσει  τι  θα 

εμφανίζεται  στην  εκτύπωση,  συμπληρώνοντας  τα  πεδία  της  σελίδας  «Επιλογές». 

Στην  παρακάτω  εικόνα  φαίνονται  οι  επιλογές  που  μπορεί  να  κάνει  ο  χρήστης 

προκειμένου να πάρει  το  Αναλυτικό Ισοζύγιο  για  το  λογαριασμό 70  έως 80  από 

01/01/01 έως 31/01/01. 
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Στο Παράστημα Α παρατίθεται το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αξίζει να αναφέρουμε 

ότι  μέσω  της  επιλογής  «File»>  «Save As..»  HTML μπορούμε  να  πάρουμε 

οποιαδήποτε εκτύπωση σε μορφή HTML.

Γενικό Καθολικό

Στην  εκτύπωση  αυτή  εμφανίζεται  το  Γενικό  Καθολικό  για  επιλεγμένους 

λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής. Οι επιλογές για το χρήστη είναι ίδιες με αυτές 

που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται 

οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο χρήστης στη φόρμα αίτησης προκειμένου να πάρει 

το Γενικό Καθολικό για τους λογαριασμούς 70 έως 80 από 01/01/01 έως 01/12/01. 

Στο Παράστημα Α παρατίθεται το αποτέλεσμα της εκτύπωσης (Navision Academy, 

2002), (Microsoft Corporation, 2006). 

Εικόνα 3.11: Εκτυπώνοντας το Γενικό Καθολικό

Διαστάσεις-Σύνολο 

Αυτή η εκτύπωση παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τις διαστάσεις που 

συνδέονται  με  ένα  συγκεκριμένο  μοντέλο  ανάλυσης  (βλ.  Εικόνα  3.12  για  τα 

καταχωρημένα παραδείγματα μοντέλων ανάλυσης) χρησιμοποιώντας γενικά σύνολα 

που αποτελούνται  από πολλές εγγραφές.  Επομένως,  η εκτύπωση θα περιλαμβάνει 

Εικόνα 3.10: Εκτυπώνοντας το Αναλυτικό Ισοζύγιο
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μόνο τα σύνολα για διαστάσεις ή συνδυασμούς διαστάσεων που περιλαμβάνονται στο 

μοντέλο ανάλυσης που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Εικόνα 3.12: Καταχωρημένα παραδείγματα μοντέλων ανάλυσης

Αυτή η  εκτύπωση  προσφέρει  μια  αναλυτική  θεώρηση  του  τρόπου  με  τον 

οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαστάσεις για συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς 

και μια συνολική άποψη για τον τρόπο χρήσης των διαστάσεων σε μια εταιρεία. Για 

λεπτομερέστερη ταξινόμηση των τρόπων χρήσης των διαστάσεων σε κάθε εγγραφή, 

υπάρχει η εκτύπωση Διαστάσεις - Ανάλυση. Ένα παράδειγμα ανάλυσης διαστάσεων 

είναι το ακόλουθο:

Εικόνα 3.13: Επιλογές για την εκτύπωση Διάσταση- Σύνολο

Έχουμε  επιλέξει  ως  μοντέλο  ανάλυσης  στη  φόρμα  αίτησης  τα  έσοδα  της 

επιχείρησης, την προκαθορισμένη διάταξη στηλών, και σαν διαστάσεις που θέλουμε 
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να μελετήσουμε τις εγγραφές Γενικής Λογιστικής και την γεωγραφική περιοχή για 

την χρονική περίοδο από 01/01/01 έως 31/01/01. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στην επιλογή των διαστάσεων. Το βοηθητικό κουμπί μας οδηγεί στον ακόλουθο 

πίνακα.

Εικόνα 3.14: Επιλογή διαστάσεων

Στο πεδίο «Επίπεδο» ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την ιεραρχία της 

ανάλυσης των διαστάσεων και μπορεί να δηλώσει μέχρι 4 επίπεδα. Αν δεν το κάνει 

αυτό δεν θα παραχθεί καμία εκτύπωση. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε σαν 

πρώτο επίπεδο τους Λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής από 70 έως 79999999 και 

σαν  δεύτερο  την  περιοχή,  θέλοντας  για  κάθε  λογαριασμό Γενικής  Λογιστικής  να 

ακολουθεί μια ανάλυση σχετικά με το πως έχει κινηθεί σε κάθε περιοχή (εφόσον έχει 

καταχωρηθεί περιοχή για την αντίστοιχη κίνηση). Στο Παράστημα Α παρατίθεται το 

αποτέλεσμα  της  εκτύπωσης  (Navision Academy,  2002),  (Microsoft Corporation, 

2006).

Αρχείο Καταχωρήσεων ΦΠΑ

Σε αυτή τη εκτύπωση εμφανίζονται οι εγγραφές ΦΠΑ, που έχουν τοποθετηθεί σε ένα 

αρχείο  καταχωρήσεων  (πληροφορίες  για  τα  αρχεία  καταχωρήσεων  στην  Ενότητα 

3.1.7).  Οι  εγγραφές  ΦΠΑ  διαχωρίζονται  σύμφωνα  με  το  αρχείο  καταχωρήσεων. 
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Χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ακριβώς τις εγγραφές 

του αρχείου καταχωρήσεων που θέλει να δει. Στην Εικόνα 3.15 βλέπουμε τα αρχεία 

καταχωρήσεων που υπάρχουν στο πρόγραμμα και εμφανίζονται στο χρήστη με τη 

βοήθεια του βοηθητικού πλήκτρου που εμφανίζεται στο πεδίο φίλτρο στην αρχική 

φόρμα που καλείται να συμπληρώσει. Στο Παράρτημα Α παρατίθεται το αποτέλεσμα 

της εκτύπωσης (Navision Academy, 2002), (Microsoft Corporation, 2006).

Εικόνα 3.15: Αρχεία καταχωρήσεων

Εκτυπώσεις ΦΠΑ

Τις εκτυπώσεις ΦΠΑ είναι προτιμότερο να τις δούμε αφού πρώτα μελετήσουμε την 

υποομάδα  «ΦΠΑ»  της  ομάδας  «Περιοδικές  Εργασίες».  Το  πρόγραμμα  περιέχει 

ορισμένους ειδικούς πίνακες για τη διαχείριση θεμάτων δήλωσης ΦΠΑ στην εφορία 

προσαρμοσμένους στις ανάγκες κάθε χώρας. Έτσι, μπορεί κανείς να υπολογίσει το 

ΦΠΑ για την εταιρεία του και να εκτυπώσει τη δήλωση ΦΠΑ που του αντιστοιχεί.

Το MBS Navision δημιουργεί μια εγγραφή ΦΠΑ στον πίνακα εγγραφών ΦΠΑ 

για κάθε καταχωρημένη συναλλαγή που περιέχει ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν καταχωρείται 

μια γραμμή στο υποσύστημα γενικής λογιστικής, πωλήσεων ή αγορών και η εγγραφή 

περιέχει κωδικό ΦΠΑ, τότε το πρόγραμμα δημιουργεί μια εγγραφή ΦΠΑ. Αυτές οι 
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εγγραφές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει 

να εξοφληθεί σε μια δεδομένη περίοδο.

Για να δημιουργηθεί μια βάση για τον υπολογισμό του ΦΠΑ που πρέπει να 

πληρωθεί στην εφορία θα πρέπει να συνταχθεί μια δήλωση ΦΠΑ. Ο χρήστης επιλέγει 

αν  θέλει  να  δημιουργήσει  δήλωση  ΦΠΑ  βασισμένη  στους  λογαριασμούς  του 

Λογιστικού Σχεδίου ή στις εγγραφές του πίνακα εγγραφών ΦΠΑ. 

Η δήλωση ΦΠΑ ορίζεται κανονικά μόνο όταν γίνεται η παραμετροποίηση για 

το  υπόλοιπο  πρόγραμμα  με  τη  δημιουργία  της  εταιρείας.  Για  να  γίνει  αυτό 

συμπληρώνεται κατάλληλα το παράθυρο «Δήλωση ΦΠΑ» ώστε να συμφωνεί με τη 

δήλωση ΦΠΑ που πρέπει να υποβάλει η συγκεκριμένη εταιρεία.

Για  να  δημιουργήσουμε  μια  δήλωση  ΦΠΑ  ακολουθούμε  το  μονοπάτι 

«Οικονομική Διαχείριση»> «Γενική Λογιστική»> «Περιοδικές Εργασίες»> «ΦΠΑ»> 

«Δηλώσεις ΦΠΑ». Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπουμε μια προκαθορισμένη 

δήλωση ΦΠΑ, θα δημιουργήσουμε μια νέα στον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το 

βοηθητικό πλήκτρο στο πεδίο «Ονομασία». 

Εικόνα 3.16: Το παράθυρο «Δήλωση ΦΠΑ»

Δημιουργούμε  στον  πίνακα  που  εμφανίζεται  μια  νέα  Δήλωση  ΦΠΑ,  την 

«ΦΠΑ ΕΣ.» για τη δημιουργία Δήλωσης ΦΠΑ Εσωτερικού.

24



Εικόνα 3.17: Δημιουργώντας μια νέα κατηγορία Δήλωσης ΦΠΑ

Στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα  θα  δημιουργήσουμε  μια  δήλωση  ΦΠΑ 

βασισμένη στις εγγραφές ΦΠΑ και θα προχωρήσουμε στη καταχώρηση των πρώτων 

γραμμών.  Σαν  τίτλο  στην  πρώτη  γραμμή  βάζουμε  «Περιγραφή  της  μηνιαίας 

Τακτοποίησης ΦΠΑ» (VAT settlement)  και σαν τύπο για το πεδίο θα επιλέξουμε 

«Περιγραφή». Στη συνέχεια καταχωρούμε τις δύο επόμενες γραμμές. Αρχικά θέτουμε 

έναν Αριθμό Σειράς και βάζουμε σαν περιγραφή το ΦΠΑ Εσωτερικού 19% και 9%. 

Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε τις εγγραφές ΦΠΑ στο πεδίο «Τύπος» που αναφέρεται 

στον  τύπο  της  άθροισης  επιλέγουμε  «Σύνολο  Εγγραφών  ΦΠΑ».  Θα  επιλέγαμε 

«Σύνολο  Λογαριασμών»  αν  θέλαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τις  εγγραφές  Γενικής 

Λογιστικής για τη σύνταξη της δήλωσης αλλά τότε θα έπρεπε να επιλέξουμε και την 

ομάδα  των  λογαριασμών  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  στο  πεδίο  «Σύνολο 

Λογαριασμών». 

Στο  πεδίο  «Γενικός  τύπος  Καταχώρησης»  επιλέγουμε  «Πωλήσεις»  για  να 

επιλέξουμε  μόνο  τις  εγγραφές  ΦΠΑ  που  δημιουργήθηκαν  από  καταχωρήσεις 

πωλήσεων,  σαν  «Ομάδα  καταχώρησης  ΦΠΑ  συμβαλλομένων»  θέτουμε  την  τιμή 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»  και  σαν  «Ομάδα  καταχώρησης  Ειδών  ΦΠΑ»  επιλέγουμε  την 

«ΦΠΑ19» και «ΦΠΑ9» (τα δύο τελευταία πεδία συμπληρώνονται μόνο όταν έχουμε 

επιλέξει «Σύνολο Εγγραφών ΦΠΑ» στο πεδίο «Τύπος»). Τέλος, σαν «Τύπο Ποσού» 

επιλέγουμε  «Ποσό»  (το  πεδίο  αυτό  συμπληρώνεται  μόνο  όταν  έχουμε  επιλέξει 

«Σύνολο Εγγραφών ΦΠΑ» στο πεδίο «Τύπος».). Η τελευταία γραμμή (που θα είναι 

και αθροιστική) συμπληρώνεται όπως φαίνεται στην εικόνα:
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Εικόνα 3.18: Συμπληρώνοντας τα στοιχεία για τη νέα Δήλωση ΦΠΑ

Για να εκτυπώσουμε τη δήλωση ΦΠΑ κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Λειτουργίες…» 

στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγουμε «Εκτύπωση». Στην καρτέλα «Γραμμή 

Δήλωσης ΦΠΑ» εμφανίζεται το όνομα της δήλωσης που συντάξαμε πριν από λίγο:

Εικόνα 3.19: Εκτυπώνοντας τη δήλωση ΦΠΑ

Στην καρτέλα «Επιλογές» προσδιορίζουμε την περίοδο στην οποία θα αναφέρεται η 

δήλωση όπως φαίνεται παρακάτω: 

Εικόνα 3.20: Εκτυπώνοντας τη δήλωση ΦΠΑ

Στη  συνέχεια  μπορούμε  πατώντας  το  πλήκτρο  «Προεπισκόπηση»  που 

βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  να  δούμε  την  εκτύπωση,  η  οποία  εδώ 

παρατίθεται  στο  Παράρτημα  Α.  Στο  ίδιο  αποτέλεσμα  θα  είχαμε  καταλήξει  αν 

επιλέγαμε  μέσα  από  τις  «Εκτυπώσεις»>  «Εκτυπώσεις  ΦΠΑ»>  «Δήλωση  ΦΠΑ» 

(Navision Academy, 2002), (Navision Academy, 2002a).
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3.2.7 Ιστορικό
Αρχείο Καταχωρήσεων

Κάθε  φορά  που  καταχωρείται  μια  εγγραφή  Γ/Λ,  δημιουργείται  ένα  αρχείο 

καταχωρήσεων. Οι εγγραφές Γ/Λ στο αρχείο καταχωρήσεων είναι αποτέλεσμα των 

εξής: καταχώρησης εγγραφών στα υποσυστήματα «Γενική Λογιστική», «Πωλήσεις & 

Εισπράξεις»,  ή  «Αγορές  &  Πληρωμές»,  καταχώρησης  παραγγελιών  πώλησης, 

τιμολογίων  και  πιστωτικών  τιμολογίων,  καταχώρησης  παραγγελιών  αγοράς, 

τιμολογίων  και  πιστωτικών  τιμολογίων,  και  υπολογισμών  τιμολογίων  τόκων  και 

μαζικών εργασιών (όπως οι μαζικές εργασίες «Αποτίμηση Συναλ/τικών Διαφορών» 

και  «Καταχ.  Κόστους  Αποθ.  σε  Γ/Λ»).  Οι  εγγραφές  Γ/Λ  μπορούν  επίσης  να 

προκύψουν από την εισαγωγή οικονομικών καταστάσεων ενοποιημένων εταιρειών.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τα αρχεία καταχωρήσεων για τα υποσυστήματα 

«Γενική Λογιστική»,  «Πωλήσεις  & Εισπράξεις»,  και  «Αγορές  & Πληρωμές» στο 

στοιχείο μενού «Αρχείο Καταχωρήσεων» στο κύριο μενού κάθε υποσυστήματος. Τα 

αρχεία  καταχωρήσεων  μπορεί  να  περιέχουν  επίσης  εγγραφές  πελατών  και 

προμηθευτών που έχουν τον ίδιο αριθμό εγγραφής όπως η εγγραφή Γ/Λ. Κάθε αρχείο 

καταχωρήσεων εμφανίζει τον πρώτο και τον τελευταίο αριθμό εγγραφής (Navision 

Academy, 2002), (Microsoft Corporation, 2006). 

Εικόνα 3.21: Αρχείο Καταχωρήσεων
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Περιήγηση

Το παράθυρο «Περιήγηση» χρησιμοποιείται για να δείξει στο χρήστη μια σύνοψη του 

πλήθους  και  του  τύπου  εγγραφών  με  τον  ίδιο  αριθμό  παραστατικού  ή  την  ίδια 

ημερομηνία καταχώρησης. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν ο χρήστης 

θέλει να βρει τις εγγραφές που προέκυψαν από συγκεκριμένες συναλλαγές.

Στις  σελίδες  μπορεί  κανείς  να  εισάγει  πληροφορίες  σχετικά  με  το 

παραστατικό  ή  τα  παραστατικά  που  θέλει  να  αναζητήσει  το  πρόγραμμα.  Στη 

συνέχεια, το πρόγραμμα εμφανίζει στις γραμμές τις πληροφορίες για τα παραστατικά 

που εντοπίστηκαν. 

Με  το  κουμπί  «Εκτύπωση»,  μπορεί  να  πάρει  μία  εκτύπωση  που  θα 

περιλαμβάνει  λεπτομερείς πληροφορίες όλων των εγγραφών που προέρχονται από 

αναζήτηση των παραστατικών (Navision Academy, 2002), (Microsoft Corporation, 

2006). 

Εικόνα 3.22: Πραγματοποιώντας περιήγηση στις εγγραφές που αφορούν ένα παραστατικό

3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

3.3.1 Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Εδώ ο χρήστης  μπορεί  να ορίσει  οποιονδήποτε  αριθμό τραπεζικών λογαριασμών, 

τόσο λογαριασμούς καταθέσεων, όσο και δάνεια και να χρησιμοποιήσει αυτές τις 
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λειτουργίες  για να παρακολουθεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε μία ή 

πολλές τράπεζες. Μπορεί να καταχωρήσει πληρωμές ή άλλες πιστωτικές εγγραφές σε 

έναν  τραπεζικό  λογαριασμό  και  στη  συνέχεια  να  χρησιμοποιήσει  τη  λειτουργία 

εκτύπωσης  επιταγών  για  να  δημιουργήσει  μια  επιταγή  βάση  της  εγγραφής.  Οι 

τραπεζικοί λογαριασμοί μπορεί να ορίζονται σε τοπικό ή σε ξένο νόμισμα.

Κάθε τραπεζικός λογαριασμός έχει τη δική του καρτέλα που περιέχει διάφορα 

είδη  πληροφοριών.  Στην  καρτέλα  τραπεζικού  λογαριασμού,  ο  χρήστης  εισάγει 

πληροφορίες  για  τον  συγκεκριμένο τραπεζικό  λογαριασμό.  Αυτές  οι  πληροφορίες 

μπορούν να αλλάξουν.  Οι  εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί  σε άλλα σημεία του 

προγράμματος  και  επηρεάζουν  τον  τραπεζικό  λογαριασμό,  για  παράδειγμα 

καταθέσεις  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  που  έχουν  καταχωρηθεί  στις  εγγραφές 

γενικής λογιστικής, θα εμφανίζονται στην καρτέλα του τραπεζικού λογαριασμού.

Η καρτέλα λογαριασμού όπως βλέπουμε και στην εικόνα έχει τρεις σελίδες. Η 

σελίδα «Γενικά» περιέχει  όλες τις  γενικές  πληροφορίες  σχετικά με τον τραπεζικό 

λογαριασμό: κωδικό, ονομασία, διεύθυνση, επαφή κλπ. 

Εικόνα 3.23: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Τραπεζικού Λογαριασμού»

Ο κωδικός μπορεί να πάρει τιμές από μια σειρά αρίθμησης. Εάν έχουν οριστεί 

περισσότερες  από  μία  αριθμήσεις  σειράς  για  τις  τράπεζες,  κάνοντας  κλικ  στο 

βοηθητικό κουμπί στα δεξιά του πεδίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη σειρά που 

θέλει  να  χρησιμοποιήσει.  Το  πρόγραμμα  συμπληρώνει  το  πεδίο  με  τον  επόμενο 

αριθμό της σειράς αυτής. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την αρίθμηση σειράς που 
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έχει  οριστεί  για  τις  τράπεζες.  Εάν  δεν  έχει  οριστεί  μια  αρίθμηση  σειράς  για  τις 

τράπεζες, ή αν η αρίθμηση σειράς έχει ένα σημάδι επιλογής στο πεδίο «Χειροκίνητη 

Αρίθμηση», ο αριθμός εισάγεται με μη αυτόματο τρόπο.

Εικόνα 3.24: Η αρίθμηση σειράς για τις τράπεζες

Η σελίδα «Επικοινωνία» περιέχει αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική 

διεύθυνση  και  διεύθυνση  αρχικής  σελίδας  URL,  ενώ  παρέχει  στο  χρήστη  τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια κλήση απευθείας μέσα από το πρόγραμμα. Η 

δυνατότητα κλήσης φυσικά παρέχεται οπουδήποτε αναφέρεται αριθμός τηλεφώνου 

στο πρόγραμμα.

Εικόνα 3.25: Πραγματοποιώντας μια κλήση μέσω του MBS-Navision
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Στη  σελίδα  «Καταχώρηση»  συμπληρώνουμε  χρήσιμες  πληροφορίες 

καταχώρησης  όπως  βλέπουμε  και  στην  Εικόνα  3.26.  Στο  πεδίο  «Τελευταίος  Αρ. 

Επιταγής» εισάγεται ο αριθμός επιταγής της τελευταίας επιταγής που εκδόθηκε από 

τον τραπεζικό λογαριασμό. Την επόμενη φορά που θα δημιουργηθεί μια επιταγή, το 

πρόγραμμα  χρησιμοποιεί  το  πεδίο  «Τελευταίος  Αρ.  Επιταγής»  και  ενημερώνει 

αυτόματα  το  πεδίο  με  τον  επόμενο  διαδοχικό  αριθμό.  Στη  συνέχεια  ο  αριθμός 

εκτυπώνεται στην επιταγή. Στο πεδίο «Τελευταίος Αριθμός Συμφωνίας» εισάγεται ο 

αριθμός της τελευταίας συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού για αυτόν τον τραπεζικό 

λογαριασμό  ενώ  στο  πεδίο  «Υπόλοιπο  Τελευταίας  Συμφωνίας»  το  πρόγραμμα 

συμπληρώνει  το  πεδίο  από  το  πεδίο  «Τελικό  Υπόλοιπο  Συμφωνίας»  της  σελίδας 

«Γενικά». Τέλος στο πεδίο «Ο.Κ. Τραπεζών» συμπληρώνουμε τον κωδικό για την 

ομάδα καταχώρησης τραπεζικών λογαριασμών. Η ομάδα καταχώρησης τραπεζικών 

λογαριασμών καθορίζει σε ποιο λογαριασμό γενικής λογιστικής κάνει το πρόγραμμα 

καταχωρήσεις για συναλλαγές με τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Για τις 

ομάδες καταχώρησης θα μιλήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια.

Εικόνα 3.26: Η σελίδα «Καταχώρηση» της καρτέλας Τραπεζικού Λογαριασμού
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Πληροφορίες  για  τον  τραπεζικό  λογαριασμό  εμφανίζονται  επίσης  στο 

παράθυρο «Κατάλογος Τραπεζικών Λογαριασμών», αλλά το περιεχόμενο των πεδίων 

δεν μπορεί να αλλάξει εκεί (Microsoft Corporation, 2006).

Εικόνα 3.27: Ο κατάλογος Τραπεζικών Λογαριασμών

3.3.2 Εγγραφές Εισπράξεων-Εγγραφές Πληρωμών
Τα  στοιχεία  αυτά  θα  αναλυθούν  περεταίρω  όταν  δείξουμε  πρώτα  πως 

πραγματοποιείται μια πώληση (έτσι ώστε να έχουμε είσπραξη) και μια αγορά (έτσι 

ώστε  να  έχουμε  πληρωμή)  στις  Ενότητες  3.4.3  και  4.5.3  αντίστοιχα  (Microsoft 

Corporation, 2004d).

3.3.3 Επιταγές και Γραμμάτια
Το υποσύστημα των επιταγών και γραμματίων δημιουργήθηκε για να καλύψει την 

παρακολούθηση  και  διαχείριση  επιταγών  και  γραμματίων.  Εδώ,  παρέχεται  η 

δυνατότητα στο χρήστη να επιβλέπει της κινήσεις κάθε επιταγής και να κάνει την 

συμφωνία με την λογιστική.

Για να χρησιμοποιηθεί το υποσύστημα «Επιταγές/Γραμμάτια», πρέπει πρώτα 

να  συμπληρωθεί  το  παράθυρο  «Παραμετροποίηση  Επιταγών/Γραμματίων».  Ο 

πίνακας  «Παραμετροποίηση  Επιταγών/Γραμματίων»  περιέχει  γενικές  πληροφορίες 

(όπως αρίθμηση σειράς) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται 

τις επιταγές και τα γραμμάτιά της στο Navision. Στη σελίδα «Γενικά» ορίζουμε τον 

τρόπο που θα καταχωρούνται οι κινήσεις στη Λογιστική.
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Εικόνα 3.28: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Επιταγών/ Γραμματίων»

Στην δεύτερη σελίδα εισάγουμε όλους τους προεπιλεγμένους αριθμούς σειράς 

που θα χρησιμοποιούνται. 

Εικόνα 3.29: Η σελίδα «Αρίθμηση» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Επιταγών/ Γραμματίων»

Στις επόμενες δύο φόρμες ορίζουμε τα προεπιλεγμένα στοιχεία για τις επιταγές και τα 

γραμμάτια, όπως τα πρότυπα εγγραφών που θα χρησιμοποιηθούν στην καταχώρηση, 

ποια θα είναι η πρώτη κατάσταση και θέση της επιταγής/γραμματίου καθώς επίσης 

και το πως θα υπολογίσει το σύστημα την ημερομηνία εξόφλησης σε περίπτωση που 

είναι αργία.

                    
Εικόνα 3.30: Η σελίδα «Επιταγή» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Επιταγών/ Γραμματίων»
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Εικόνα 3.31: Η σελίδα «Επιταγή» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Επιταγών/ Γραμματίων»  

Η παρακολούθηση των αξιόγραφων γίνεται μέσα από μια αλυσίδα κινήσεων. Στο 

σύστημα, η αλυσίδα αυτή απεικονίζεται με την βοήθεια των καταστάσεων και των 

θέσεων.

Στην φόρμα «Κατάσταση Επιταγής/Γραμματίου» («Επιταγές & Γραμμάτια» > 

«Παραμετροποίηση»>«Κατάσταση») ορίζουμε τις καταστάσεις που παρακολουθούμε 

τα αξιόγραφα. Κάθε κατάσταση λειτουργεί σαν χαρακτηρισμός του αξιόγραφου και 

επίσης υποδηλώνει αν η επιταγή είναι ακάλυπτη ή εξοφλημένη.

Εικόνα 3.32: Κατάσταση Επιταγής/ Γραμματίου

Στην  φόρμα  «Θέση  Επιταγής/Γραμματίου»  («Επιταγές  &  Γραμμάτια»> 

«Παραμετροποίηση»>»Θέση») ορίζουμε τις θέσεις των αξιόγραφων. Οι θέσεις έχουν 

σχέση με την  οικονομική κίνηση, δηλαδή αν αφορά τράπεζα, πελάτη, προμηθευτή, 

λογαριασμό ή δικηγόρο.
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Εικόνα 3.33: Θέση Επιταγής/ Γραμματίου

Τα  δύο  τελευταία  συνδέονται  στη  φόρμα  «Ομάδες  Καταχ. 

Επιταγών/Γραμματίων». Σε αυτή την φόρμα ορίζουμε την ροή ενός αξιόγραφου από 

την μια κατάσταση στην άλλη. Επίσης η μετάπτωση των καταστάσεων, μέσω των 

θέσεων ορίζει  και  την λογιστική παρακολούθηση.  Άρα κάθε ομάδα καταχώρησης 

έχει σαν σκοπό την αυτοματοποίηση των καταχωρήσεων αξιόγραφων. 

Εικόνα 3.34: Ομάδες Καταχώρησης Επιταγών/ Γραμματίων

Πιο  αναλυτικά,  για  κάθε  ομάδα  καταχώρησης  (και  αφού  δηλώσουμε  αν 

αφορά Επιταγές ή Γραμμάτια), δηλώνουμε ποια είναι η προηγούμενη κατάσταση και 

θέση και ποια είναι η επόμενη κατάσταση και θέση. Η προηγούμενη κατάσταση από 

λογιστική άποψη υποδηλώνει το λογαριασμό πίστωσης και η επόμενη κατάσταση τον 

λογαριασμό  χρέωσης.  Αν  η  επιλογή  του  τύπου  λογαριασμού  χρέωσης  είναι 

«Λογαριασμός  Γ/Λ»  τότε  έχουμε  την  δυνατότητα  να  επιλέξουμε  συγκεκριμένο 

λογαριασμό από το λογιστικό σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει ο χρήστης σε 

κάθε κίνηση να εισάγει τον λογαριασμό χρέωσης. Αν ο τύπος καταχώρησης είναι 

«Αυτόματη» τότε το σύστημα θα καταχωρήσει και την λογιστική εγγραφή με κάθε 

καταχώρηση  κίνησης  επιταγής.  Στην  περίπτωση  επιταγών/γραμματίων  που 

εκδίδονται από την ίδια την εταιρία και όχι από κάποιο πελάτη πρέπει να ορίσουμε 

διαφορετικές  ομάδες  καταχώρησης  κάνοντας  κλικ  στο  πεδίο  «Δική  μας  Επιταγή/ 
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Γραμμάτιο».  Αυτό  αντιστρέφει  την  λογιστική  συμπεριφορά  των  άρθρων  που  θα 

δημιουργηθούν από την καταχώρηση των κινήσεων. Άρα η προηγούμενη κατάσταση 

υποδηλώνει  των λογαριασμό χρέωσης και  η επόμενη κατάσταση των λογαριασμό 

πίστωσης.

Το πρόγραμμα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει τα δεδομένα των 

συμβαλλόμενων  του  υποσυστήματος  των  Επιταγών  &  Γραμματίων.  Παρέχει  τη 

δυνατότητα δημιουργίας εκδοτών (σε περίπτωση που ο εκδότης του αξιόγραφου δεν 

υπάρχει στο αρχείο πελατών), εγγυητών (οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα Γραμμάτια) 

και  τέλος  δικηγόρων  για  την  παρακολούθηση  των  ακάλυπτων  και  επίδικων 

αξιόγραφων  (όλες  οι  σχετικές  φόρμες  βρίσκονται  στον  φάκελο  «Επιταγές  και 

Γραμμάτια») (Microsoft Corporation, 2004d).

Δημιουργία Επιταγής/ Γραμματίου

Επειδή οι διαδικασίες για επιταγές και γραμμάτια είναι κοινές, θα επικεντρωθούμε 

μόνο  στις  επιταγές.  Ο  πίνακας  «Κατάλογος  Επιταγών»  χρησιμοποιείται  για  την 

καταγραφή  των  πληροφοριών  που  σχετίζονται  με  το  σύνολο  των  επιταγών  μιας 

επιχείρησης. Περιέχει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση ενός 

ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού επιταγών και την παρακολούθηση της κατάστασης και 

της θέσης τους (για παράδειγμα,  πελάτης,  χαρτοφυλάκιο ή τράπεζα).  Επιπλέον,  ο 

χρήστης μπορεί να ελέγξει το ρίσκο επιταγής ανά πελάτη και να παρακολουθήσει τις 

επιταγές μέσω των κινήσεων που πραγματοποιούνται από την παραλαβή μέχρι την 

πληρωμή  της  επιταγής.  Η  διαχείριση  επιταγών  αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  της 

διαχείρισης των οικονομικών της εταιρείας. 

Εικόνα 3.35: Κατάλογος Επιταγών

Σε κάθε επιταγή αντιστοιχεί μια καρτέλα τεσσάρων σελίδων. Από το φάκελο 

«Επιταγές και Γραμμάτια» επιλέγουμε «Επιταγές». Στη σελίδα «Γενικά» εισάγουμε 

τον αριθμό της επιταγής και την ημερομηνία εξόφλησης. Η ημερομηνία παραλαβής 

ενημερώνεται  αυτόματα με  την καταχώρηση της κίνησης παραλαβής.  Η παρούσα 
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θέση  και  κατάσταση  συμπληρώνεται  σύμφωνα  με  ότι  έχουμε  ορίσει  ως 

προκαθορισμένο στην παραμετροποίηση. Στην φόρμα αυτή συμπληρώνουμε το ποσό 

της επιταγής, αν είναι δική μας επιταγή, αν ο εκδότης της επιταγής είναι πελάτης μας 

ή άλλος (αρχείο εκδοτών). Αν ο εκδότης δεν είναι πελάτης μας, στο πεδίο «Συσχέτιση 

με Κωδ. Πελάτη» εισάγουμε τον κωδικό πελάτη που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 3.36: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Επιταγές»

Στην φόρμα Τράπεζα επιλέγουμε την τράπεζα και το υποκατάστημα. 
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Εικόνα 3.37: Η σελίδα «Τράπεζα» της καρτέλας «Επιταγές»

Στην φόρμα της πληρωμής εμφανίζεται η επιτρεπτή ημερομηνία πληρωμής, 

την οποία υπολογίζει το σύστημα, αν η ημερομηνία του σώματος είναι αργία, βάση 

των  επιλογών  του  χρήστη  στην  παραμετροποίηση.  Η  πραγματική  ημερομηνία 

πληρωμής  ενημερώνεται  αυτόματα  με  την  καταχώρηση  της  κίνησης  εξόφλησης. 

Τέλος, στην τελευταία φόρμα εμφανίζονται τα στοιχεία του εκδότη. Στην υποφόρμα 

των γραμμών μπορούμε να δούμε κάθε κίνηση που έχει καταχωρηθεί στην επιταγή. 

Επίσης από το πλήκτρο «Επιταγή» μπορούμε να δούμε τις λογιστικές εγγραφές που 

αφορούν επιταγές (Microsoft Corporation, 2004d).

Κινήσεις Αξιόγραφων

Οι κινήσεις των επιταγών καταχωρούνται από την φόρμα «Κινήσεις Επιταγών». Στην 

επικεφαλίδα στην σελίδας που εμφανίζεται ορίζουμε τις ημερομηνίες και την ομάδα 

καταχώρησης.  Αν  η  ομάδα  καταχώρησης  δεν  έχει  προκαθορισμένο  λογαριασμό 

χρέωσης,  πρέπει  να  τον  εισάγουμε  χειροκίνητα.  Εδώ  θα  επιλέξουμε  ως  ομάδα 

καταχώρησης  την  «ΠΑΡΑΛΑΒΗ»  διότι  θέλουμε  η  προηγουμένη  επιταγή  να 

καταχωρηθεί  από  τον  πελάτη  στο  χαρτοφυλάκιο  της  επιχείρησης.  Στις  γραμμές 

μπορούμε να επιλέξουμε τις επιταγές χειροκίνητα ή από το μενού «Λειτουργίες» να 
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επιλέξουμε  «Αυτόματη  Συμπλήρωση  Γραμμών»  και  δίνοντας  τα  στοιχειά  της 

επιταγής που προηγουμένως είχαμε καταχωρήσει:

Εικόνα 3.38: Αυτόματη συμπλήρωση κινήσεων Επιταγής

συμπληρώνονται οι γραμμές με τα στοιχεία της επιταγής όπως δείχνει η παρακάτω 
εικόνα:

Εικόνα 3.39: Συμπληρώνοντας την κίνηση της επιταγής

Αν η νέα κατάσταση της επιταγής έχει  οριστεί  στην παραμετροποίηση ότι 

υποδηλώνει  εξόφληση  του  αξιόγραφου,  τότε  έχουμε  την  δυνατότητα  να 

πραγματοποιήσουμε  μερική  εξόφληση.  Αυτό  γίνεται,  χρησιμοποιώντας  το  πεδίο 

«Ποσό  Πληρωμής».  Μπορούμε  να  εισάγουμε  το  ποσό  που  εξοφλείται  στο  πεδίο 

«Ποσό Πληρωμής»  και  το  σύστημα υπολογίζει  αυτόματα ποιο  είναι  το  ποσό,  το 

οποίο εκκρεμεί για εξόφληση. Η καταχώρηση του άρθρου στην γενική λογιστική θα 

γίνει  με  το  ποσό  πληρωμής  και  όχι  με  το  ποσό  της  επιταγής.  Επίσης,  μέχρι  να 
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εξοφληθεί  πλήρως  το  αξιόγραφο,  το  «σώμα»  τις  επιταγής  παραμένει  σαν  μη 

εξοφλημένη επιταγή μέχρι την πλήρη εξόφληση της επιταγής.

Πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο «Καταχώρηση» η κίνηση καταχωρείται, 

περνάει  στο  «Ιστορικό»  ως  «Καταχωρημένη  Κίνηση  Επιταγής»,  ενώ  αν 

επιστρέψουμε στη φόρμα «Επιταγές» και βρούμε την επιταγή μας, θα δούμε ότι έχει 

γίνει ανενεργή και η κίνηση που πριν από λίγο πραγματοποιήσαμε έχει καταχωρηθεί 

στις γραμμές (Microsoft Corporation, 2004d).

Εικόνα 3.40: Η επιταγή μετά την καταχώρηση της κίνησης

Εκτυπώσεις Επιταγών & Γραμματίων
Στο  σύστημα  υπάρχει  μια  πληθώρα  εκτυπώσεων  που  δίνουν  στο  χρήστη  τη 

δυνατότητα  πλήρους  παρακολούθησης των κινήσεων των  αξιόγραφων.  Ορισμένες 

από αυτές είναι:

• Ακάλυπτες/Ανεξόφλητες Επιταγές – Πελάτη

Με αυτή την εκτύπωση ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τις επιταγές πελατών που 

έχουν κατάσταση Ακάλυπτη ή Ανεξόφλητη ανά πελάτη

• Κατάλογος Επιταγών

Με  αυτή  την  εκτύπωση  μπορούμε  να  εκτυπώσουμε  ένα  κατάλογο  όλων  των 

επιταγών ανά κατάσταση/θέση.
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• Επιταγή – Ημ. Λήξης/Ποσό/Τοπ/Οδ

Με αυτή την εκτύπωση μπορούμε να εκτυπώσουμε τις επιταγές ανά ημερομηνία 

λήξης (Microsoft Corporation, 2004d).

3.4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Στη συνέχεια θα δούμε πως η επιχείρηση μας μπορεί να πουλά είδη σε πελάτες της. 

Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να μεταβούμε και σε κάποια άλλα μενού.

3.4.1 Πελάτες
Όταν ορίζεται ένας νέος πελάτης σε μια καρτέλα πελάτη, υπάρχουν πεδία που πρέπει 

να  συμπληρωθούν  υποχρεωτικά,  πεδία  που  συμπληρώνονται  ανάλογα  με  την 

περίπτωση και πεδία στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων. Στην 

πρώτη σελίδα της καρτέλας, τη σελίδα «Γενικά» που βλέπουμε στην Εικόνα 3.41 ο 

κωδικός πελάτη καταχωρείται  αυτόματα χάρη στη σειρά για τον πελάτη που έχει 

οριστεί και βλέπουμε στην Εικόνα 3.42. Συμπληρώνουμε το όνομα, τη διεύθυνση, 

τον  τ.κ.,  τον  κωδικό χώρας και  το  τηλέφωνο.  Μπορούμε  ακόμη να  θέσουμε ένα 

ανώτατο όριο πίστωσης για τον πελάτη. 

Εικόνα 3.41: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Πελάτης»
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Εικόνα 3.42: Η σειρά για τον πελάτη

Στη σελίδα «Τιμολόγηση» πρέπει να δηλωθεί το επάγγελμα και η ΔΟΥ, στην 

οποία ανήκει ο πελάτης για να κοπεί εν συνεχεία το τιμολόγιο. Απαιτείται ακόμη 

συμπλήρωση  των  ομάδων  καταχώρησης.  Οι  ομάδες  καταχώρησης  όπως  έχουμε 

αναφέρει και σε προηγούμενες ενότητες χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τη 

σύνδεση  μεταξύ  της  Γενικής  Λογιστικής  και  άλλων  εφαρμογών,  στις  οποίες 

καταχωρούνται εγγραφές σε λογαριασμούς όπως Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθέματα 

και άλλα. Για παράδειγμα, όταν καταγράφεται μια συναλλαγή πώλησης είναι γνωστά 

ο  πελάτης  και  το  προϊόν  το  οποίο  πωλείται  σε  αυτόν.  Η εφαρμογή,  λοιπόν,  που 

δημιουργεί  το  τιμολόγιο  πώλησης  χρειάζεται  να  συνδεθεί  με  τους  λογαριασμούς 

Γενικής  Λογιστικής,  τους  οποίους  πρέπει  να  ενημερώσει  γνωρίζοντας  μόνο  τον 

πελάτη και το προϊόν. Αυτό γίνεται με την ανάθεση μίας ομάδας καταχώρησης σε 

κάθε  πελάτη/προϊόν  και  με  την  αντιστοίχηση  αυτών  με  τους  κατάλληλους 

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.
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Εικόνα 3.43: Η σειρά για τον πελάτη

Στην  καρτέλα  «Πληρωμές»  δηλώνουμε  ότι  θέλουμε  σε  κάθε  πληρωμή  να 

αντιστοιχίζεται  το  παλαιότερο  τιμολόγιο  και  διευθετούμε  κάποιους  τρόπους 

πληρωμής μας από τον συγκεκριμένο πελάτη.

Εικόνα 3.44: Η σελίδα «Πληρωμές» της καρτέλας «Πελάτης»
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Συμπερασματικά, τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν για 

ένα πελάτη είναι ο κωδικός, το όνομα, η διεύθυνση, η χώρα, το τηλέφωνό του για την 

επικοινωνία και φυσικά η ΔΟΥ και το επάγγελμα για να κοπεί το τιμολόγιο.

Για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μελετήσουμε τις εγγραφές πώλησης και 

είσπραξης, κρίνεται σκόπιμο να δείξουμε πρώτα πως δημιουργούμε ένα είδος και ένα 

προμηθευτή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δείξουμε πως λειτουργούν φόρμες και σε 

άλλα  granule  του  MBS-  Navision  (Microsoft Corporation,  2006),  (Ακριτόπουλος, 

2008). 

3.4.2 Είδη
Για να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος επιλέγουμε «Αποθήκη»> «Προγραμματισμός 

και  Εκτέλεση»> «Είδη».  Μία  καρτέλα εννιά  σελίδων εμφανίζεται.  Θα μιλήσουμε 

αναλυτικότερα για την καρτέλα του «Είδος» στην Ενότητα 6.4.2.

Εικόνα 3.45: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Είδος»

3.4.3 Πώληση
Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε μια πώληση είδους (μια καρέκλα) στον πελάτη 

που  δημιουργήσαμε  παραπάνω.  Επιλέγουμε  «Πωλήσεις  &  Μάρκετινγκ»> 

«Επεξεργασία  Εντολής»>  «Παραγγελίες  Πωλήσεων»  (σε  παρόμοιο  μενού  με  ίδια 

λειτουργικότητα  καταλήγουμε  και  αν  επιλέξουμε  «Οικονομική  Διαχείριση»> 
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«Εισπράξεις»> «Τιμολόγια»).  Στη σελίδα «Γενικά» της καρτέλας που εμφανίζεται 

αρκεί  να  εισάγουμε  το  όνομα  του  πελάτη  στον  οποίο  γίνεται  η  πώληση  και  να 

θέσουμε στο πεδίο «Αρ. Σειράς Καταχώρησης» την τιμή «ΤΙΜ-ΠΩΛ» για να σταλεί 

Τιμολόγιο  Δελτίο  Αποστολής.  Τα  υπόλοιπα  στοιχεία  του  εμφανίζονται  αυτόματα 

στην καρτέλα υποδεικνύοντας τις αρετές του προγράμματος. 

Εικόνα 3.46: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Παραγγελίες Πωλήσεων»

Επιλέγοντας την καρτέλα «Τιμολόγηση» βλέπουμε ότι αυτόματα έχουν καταχωρηθεί 

και οι όροι πληρωμής που είχαμε εισάγει για το συγκεκριμένο πελάτη.
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Εικόνα 3.47: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Παραγγελίες Πωλήσεων»
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Στη συνέχεια αρκεί να εισάγουμε στις γραμμές παραγγελιών τον κωδικό του είδους 

και την ποσότητα. Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα για άλλη μια φορά. 

Εικόνα 3.48: Εισάγοντας τη γραμμή παραγγελίας

Σε  περίπτωση  που  η  παραγγελία  αναφέρει  10  τεμάχια  και  εμείς  έχουμε 

διαθέσιμα  για  αποστολή  μόνο  τα  5,  με  το  πλήκτρο  F9  θα  δούμε  στο  συνολικό 

τιμολόγιο  το  ποσό  των  250  ευρώ  (με  τιμή  μονάδας  τα  25  ευρώ)  αλλά  στην 

τιμολόγηση του πελάτη μόνο τα 125 καθώς ο πελάτης μας θα πληρώσει μόνο όσα 

μπορούμε να του στείλουμε.
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Εικόνα 3.49: Το τιμολόγιο για την παραγγελία πώλησης

Με  την  επιλογή  καταχώρηση  η  παραγγελία  καταχωρείται,  μπορούμε  ανά  πάσα 

στιγμή να τη δούμε και οι απαραίτητες εγγραφές πραγματοποιούνται.

Εικόνα 3.50: Καταχωρώντας την παραγγελία πώλησης

Στις  εγγραφές  πελάτη  μπορούμε  να  δούμε  την  εγγραφή  που  μόλις 

δημιουργήθηκε.  Με  το  πλήκτρο  «Περιήγηση»  βλέπουμε  τις  εγγραφές  που  έχουν 

δημιουργηθεί  στα  καταχωρημένα  τιμολόγια  πωλήσεων,  στις  εγγραφές  ΦΠΑ  και 

πελατών,  στις  αξιακές  εγγραφές  που  αφορούν  την  αποθήκη  και  στη  Γενική 

Λογιστική, όπου πραγματοποιήθηκαν οι 3 εγγραφές που βλέπουμε. Πιστώθηκαν οι 

πωλήσεις εμπορευμάτων και χρεώθηκε ο πελάτης (Εικόνα 3.53).
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Εικόνα 3.51: Η εγγραφή πελάτη

Εικόνα 3.52: Περιήγηση στο σύνολο των εγγραφών
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Εικόνα 3.53: Οι εγγραφές Γενικής Λογιστικής

Όσον  αφορά  τώρα  τη  φόρμα  «Εγγραφές  Πωλήσεων»,  που  βρίσκεται  στο 

υποσύστημα «Εισπράξεις» του granule «Οικονομική Διαχείριση» χρησιμοποιείται σε 

λίγες μόνο περιπτώσεις. Αν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει τιμολόγια πώλησης 

στο  πρόγραμμα θα ακολουθήσει  τον  τρόπο που δείξαμε και  δεν  θα  χρειαστεί  να 

δημιουργήσει μόνος τις εγγραφές πωλήσεων. 

Οι  εγγραφές  πωλήσεων  είναι  ένας  τύπος  εγγραφών  γενικής  λογιστικής, 

επομένως μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει για να καταχωρήσει συναλλαγές σε 

τραπεζικούς  λογαριασμούς  και  λογαριασμούς  Γενικής  Λογιστικής,  πελατών, 

προμηθευτών και παγίων. Στις εγγραφές πωλήσεων εισάγονται σχετικές πληροφορίες 

για  τη  συναλλαγή,  όπως  είναι  η  ημερομηνία  καταχώρησης,  το  ποσό  και  οι 

λογαριασμοί  στους  οποίους  ο  χρήστης  θέλει  να  κάνει  την  καταχώρηση.  Οι 

πληροφορίες  που  εισάγονται  στις  εγγραφές  είναι  προσωρινές  και  μπορούν  να 

τροποποιηθούν όσο υπάρχουν στις εγγραφές. Η καταχώρηση εγγραφών πωλήσεων 

δημιουργεί  πάντοτε  εγγραφές  σε  λογαριασμούς  Γενικής  Λογιστικής.  Με  την 

παρακάτω εγγραφή θα χρεώσουμε τον πελάτη «Libros» με 9 ευρώ (ο λογαριασμός 

που θα πιστωθεί είναι ο 73010300 «Έσοδα από πρόσθετη συσκευασία») κάτι που θα 

φαίνεται στη συνέχεια και σαν υπόλοιπο στην καρτέλα του. Παρόμοια υπάρχουν και 

οι εγγραφές αγορών αλλά τη διαδικασία αγοράς θα την δούμε στην Ενότητα 6.4.3 

κατά τη μελέτη της αποθήκης (Microsoft Corporation, 2006), (Ακριτόπουλος, 2008).

Εικόνα 3.54: Πραγματοποιώντας μια πώληση
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3.4.4 Είσπραξη
Από  το  granule  «Οικονομική  Διαχείριση»  επιλέγουμε  «Εισπράξεις»>  «Εγγραφές 

Εισπράξεων». Στο πεδίο «Όνομα Δέσμης» θα δημιουργήσουμε μία δική μας δέσμη 

«ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» για εισπράξεις μετρητοίς και στο πεδίο «Αρ. Σειράς Καταχώρησης» 

θα βάλουμε επίσης μία δική μας σειρά (κάτι τέτοιο είναι προαιρετικό για το χρήστη 

αλλά σκόπιμο για την εμπέδωση των δεσμών εγγραφών και των αριθμών σειρών από 

τον αναγνώστη). Η Εικόνα 3.55 δείχνει τη δημιουργία μια νέας σειράς αρίθμησης για 

τις εγγραφές που θα ανήκουν στη δέσμη «ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ-ΜΕΤ». Η αρίθμηση των 

εγγραφών θα αρχίζει από το ΕΙΣΜΕΤ0001, θα τελειώνει στο ΕΙΣΜΕΤ9999 και θα 

είναι  η  προεπιλεγμένη  αρίθμηση.  Οι  αριθμοί  σειράς  χρησιμοποιούνται  για  την 

αντιστοίχηση αριθμών παραστατικού στις γραμμές δέσμης εγγραφών όπως θα δούμε 

και παρακάτω. Για κάθε εγγραφή απαιτείται ένας αριθμός σειράς.

Εικόνα 3.55: Δημιουργία σειράς αρίθμησης για εγγραφές εισπράξεων

Στην  Εικόνα  3.56  βλέπουμε  και  τη  δέσμη  «ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ»  που  μόλις 

δημιουργήσαμε  θέτοντας  ως  λογαριασμό  ισοζύγισης  για  μια  τέτοια  εγγραφή  το 

ταμείο (38000000): 
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Εικόνα 3.56: Η δέσμη εγγραφών για εισπράξεις μετρητοίς

Εικόνα 3.57: Συμπληρώνοντας μια εγγραφή είσπραξης

Στη συνέχεια  συμπληρώνουμε  την  εγγραφή είσπραξης  όπως  δείχνει  η  εικόνα για 

λογαριασμό  του  πελάτη  και  πατώντας  καταχώρηση  το  υπόλοιπο  του  πελάτη  μας 

γίνεται πλέον 0.
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Εικόνα 3.58: Ο πελάτης μας με μηδενικό υπόλοιπο

Στις  εγγραφές  του πελάτη  «MAKEDONIA EPE» βλέπουμε στο  τέλος  την 

εγγραφή που δημιουργήσαμε. Ο αριθμός παραστατικού χρησιμοποιεί την αρίθμηση 

που ορίσαμε προηγουμένως («ΕΙΣΜΕΤ…») ενώ πατώντας το πλήκτρο «Περιήγηση 

βλέπουμε τις εγγραφές που δημιούργησε η κίνηση της είσπραξης.

Εικόνα 3.59: Οι εγγραφές από την κίνηση είσπραξης
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Στη  Γενική  Λογιστική  πραγματοποιηθήκαν  δύο  εγγραφές,  χρεώθηκε  το  ταμείο 

(είχαμε  δηλώσει  ως  λογαριασμό  ισοζύγισης  κατά  τη  δημιουργία  της  δέσμης  το 

ταμείο)  και  πιστώθηκε  ο  πελάτης  (Microsoft Corporation,  2006),  (Ακριτόπουλος, 

2008). 

3.5 ΠΑΓΙΑ

Το σύστημα «Πάγια» του MBS- Navision παρέχει μια γενική εικόνα για τα πάγια της 

εταιρείας  και  εξασφαλίζει  σε  αυτή  τη  σωστή  απόσβεση  τους  σε  τακτά  χρονικά 

διαστήματα.  Επίσης,  παρέχει  τη  δυνατότητα  παρακολούθησης  του  κόστους 

συντήρησης, διαχείρισης ασφαλιστήριων συμβολαίων για πάγια έξοδα, καταχώρησης 

συναλλαγών  παγίων  και  δημιουργίας  διάφορων  εκτυπώσεων  και  στατιστικών 

στοιχείων.

3.5.1 Δημιουργία Παγίου
Στη συνέχεια θα υποθέσουμε ότι η επιχείρηση μας αγόρασε έναν συγκολλητή για τις 

ανάγκες του τμήματος παραγωγής. Επιλέγουμε «Οικονομική Διαχείριση»> «Πάγια»> 

«Πάγια»  και  εμφανίζεται  μια  καρτέλα  τριών  σελίδων  για  τα  πάγια.  Στην  πρώτη 

συμπληρώνουμε το όνομα του νέου παγίου ενώ ο κωδικός εμφανίζεται  αυτόματα 

λόγω της σειράς αρίθμησης που έχει οριστεί. 

Εικόνα 3.60: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Πάγια»
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Στη  σελίδα  «Καταχώρηση»  συμπληρώνουμε  τις  κατηγορίες  και  τις 

υποκατηγορίες του παγίου, ότι πρόκειται δηλαδή για υλικό, είναι μηχάνημα και θα 

χρησιμοποιηθεί  στην  παραγωγή.  Στην  τελευταία  καρτέλα  συμπληρώνουμε  τον 

κωδικό του προμηθευτή και του συντηρητή για το πάγιο. Εδώ θα βάλουμε το ίδιο 

πρόσωπο  (Microsoft corporation,  2004e),  (Microsoft Corporation,  2006). 

Εικόνα 3.61: Η σελίδα «Καταχώρηση» της καρτέλας «Πάγια»
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Εικόνα 3.62: Η σελίδα «Συντήρηση» της καρτέλας «Πάγια»

3.5.2 Προσδιορισμός της μεθόδου απόσβεσης
Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε μια μέθοδο απόσβεσης για 

το πάγιο που δημιουργήσαμε συνδέοντας  το  πάγιο με  το βιβλίο αποσβέσεων της 

εταιρείας.  Έχοντας  ανοιχτή  την  πρώτη  σελίδα  της  καρτέλας  του  παγίου  μας, 

συμπληρώνουμε  την  πρώτη γραμμή εγγραφής.  Επιλέγουμε  σαν «Κωδικό  Βιβλίου 

Αποσβέσεων»  το  βιβλίο  της  εταιρείας,  σαν  «Ομάδα  Καταχώρησης  Παγίου»  το 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑ», ορίζουμε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και τέλος επιλέγουμε 

μέθοδο απόσβεσης. 
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Εικόνα 3.63: Προσδιορίζοντας τη μέθοδο απόσβεσης

Οι επιλογές για τη μέθοδο απόσβεσης είναι οι ακόλουθες (Microsoft Corporation, 
2004e), (Microsoft Corporation, 2006):

• Σταθερή: Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε το πάγιο μας να αποσβένεται κατά 

το ίδιο ποσό κάθε έτος

• Φθίνουσα 1: Η συγκεκριμένη μέθοδος επιταχύνει την απόσβεση 

επιμερίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους ενός παγίου στα πρώτα 

χρόνια της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. 

• Φθίνουσα  2:  Στις  μεθόδους  «Φθίνουσα  απόσβεση  1»  και  «Φθίνουσα 

απόσβεση 2» υπολογίζεται το ίδιο συνολικό ποσό απόσβεσης για κάθε χρόνο. 

Ωστόσο, αν ο χρήστης εκτελεί τη μαζική εργασία «Υπολογισμός Απόσβεσης» 

(βλ.  παρακάτω)  περισσότερες  από  μία  φορές  το  χρόνο,  με  τη  μέθοδο 

«Φθίνουσα  απόσβεση  1»  θα  δημιουργηθούν  ίσα  ποσά  για  κάθε  περίοδο 

απόσβεσης.  Από  την  άλλη,  με  τη  μέθοδο  «Φθίνουσα  απόσβεση  2»,  θα 

δημιουργηθούν ποσά απόσβεσης που μειώνονται σταδιακά σε κάθε περίοδο.

• Φ1/Στ:  Η  ονομασία  «Φ1/Στ»  είναι  συντομογραφία  του  συνδυασμού 

«Φθίνουσας 1» και «Σταθερής» μεθόδου απόσβεσης. Με τη μαζική εργασία 

«Υπολογισμός Απόσβεσης» υπολογίζεται ένα ποσό σταθερής και ένα ποσό 
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φθίνουσας  απόσβεσης,  αλλά  μόνο  το  μεγαλύτερο  από  τα  δύο  ποσά 

μεταφέρεται στις εγγραφές.

• Φ2/Στ:  Ίδια με την «Φ1/Στ» αλλά χρησιμοποιεί την «Φθίνουσα 2» και τη 

«Σταθερή» μέθοδο απόσβεσης.

• Μέθοδος  ορισμένη-από-χρήστη:  Το  πρόγραμμα  έχει  μια  δυνατότητα 

επιλογής  που  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  ορίζει  τις  δικές  του  μεθόδους 

απόσβεσης.  Για  να  γίνει  αυτό  χρησιμοποιείται  το  παράθυρο  «Πίνακες 

Αποσβέσεων» («Οικονομική Διαχείριση»> «Πάγια»> «Παραμετροποίηση»> 

«Πίνακες  Αποσβέσεων»),  στο  οποίο  πρέπει  να  εισαχθεί  ένα  ποσοστό 

απόσβεσης για κάθε περίοδο (μήνα, τρίμηνο, έτος ή λογιστική περίοδο).

• Μη  αυτόματη  μέθοδος:  Αυτή  η  μέθοδος  απόσβεσης  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  πάγια  που  δεν  υπόκεινται  σε  απόσβεση  όπως  για 

παράδειγμα η γη.

3.5.3 Καταχώρηση του κόστους απόκτησης
Στη συνέχεια θα δούμε πως καταχωρούμε τις απαραίτητες εγγραφές για την αγορά 

του παγίου και παράλληλα πως συνδέουμε ένα πάγιο με ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. 

Επιλέγουμε  «Οικονομική  Διαχείριση»>  «Πληρωμές»  >  «Τιμολόγια»  και 

συμπληρώνουμε την φόρμα όπως δείχνει η εικόνα θεωρώντας την αξία του παγίου 

48.000 ευρώ και αντιστοιχίζουμε σε αυτό το ασφαλιστικό συμβόλαιο «INS000040» 

για ασφάλιση μηχανημάτων στο πεδίο «Κωδικός Ασφάλισης»:
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Εικόνα 3.64: Τιμολόγιο αγοράς του παγίου

Πατώντας «ΟΚ» η αγορά μας πραγματοποιείται. Ανοίγοντας την καρτέλα του 

προμηθευτή  και  αναζητώντας  στις  εγγραφές  του  την  τελευταία,  μπορούμε  με  τη 

βοήθεια της περιήγησης να δούμε όλες οι απαραίτητες εγγραφές έχουν ήδη αυτόματα 

πραγματοποιηθεί.

Εικόνα 3.65: Περιήγηση στο σύνολο των εγγραφών
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Επιλέγοντας  τις  εγγραφές  Γενικής  Λογιστικής  και  πατώντας  το  πλήκτρο 

«Εμφάνιση» βλέπουμε τις ακόλουθες τρεις εγγραφές:

Εικόνα 3.66: Οι εγγραφές Γενικής Λογιστικής

Ο  λογαριασμός  μηχανήματα  χρεώθηκε  και  ο  προμηθευτής  πιστώθηκε  (Microsoft 

corporation, 2004e), (Microsoft Corporation, 2006). 

3.5.4 Υπολογισμός περιοδικής απόσβεσης
Τώρα  θα  δούμε  πως  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  και  να  καταχωρήσουμε  την 

απόσβεση του συγκολλητή για περίοδο ενός μήνα από τις 02/01/08 έως τις 31/01/08. 

Επιλέγουμε «Οικονομική Διαχείριση» > «Πάγια»> «Περιοδικές Δραστηριότητες»> 

«Υπολογισμός Απόσβεσης» και εισάγουμε βασικές πληροφορίες για το πάγιο μας.

Εικόνα 3.67: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Υπολογισμός Απόσβεσης»
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Στη  σελίδα  «Επιλογές»  συμπληρώνουμε  την  ημερομηνία  μέχρι  την  οποία 

θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσβεση και πατώντας το πλήκτρο «ΟΚ» εκτελείται 

η μαζική εργασία υπολογισμού απόσβεσης. 

Εικόνα 3.68: Η σελίδα «Επιλογές» της καρτέλας «Υπολογισμός Απόσβεσης»
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Για να δούμε την εγγραφή Γενικής Λογιστικής επιλέγουμε μέσα από το φάκελο των 

Παγίων  «Εγγραφές  Παγίων-Γ/Λ»  και  πατάμε  το  πλήκτρο  «Καταχώρηση»  για  να 

καταχωρηθεί  (Microsoft corporation,  2004e),  (Microsoft Corporation,  2006). 

Εικόνα 3.69: Υπολογισμός της απόσβεσης για το μήνα Ιανουάριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΘΗΚΗ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε  κάθε  επιχείρηση  η  διαδικασία  διαχείρισης  προϊόντων  μέσα  και  έξω  από  την 

αποθήκη είναι μια χρονοβόρα και με αρκετό κόστος διαδικασία. Με την προηγμένη 

λειτουργικότητα των Συστημάτων Διαχείρισης Αποθήκης, μειώνονται τα έξοδα και 

αυξάνεται η αποδοτικότητα της αποθήκης. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ελέγχου της 
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κίνησης  και  της  αποθήκευσης  των  υλικών  εντός  της  αποθήκης,  της  αυξημένης 

ικανότητας για λήψη και  αποστολή εμπορευμάτων,  της καλύτερης εκμετάλλευσης 

του αποθηκευτικού χώρου και της ακρίβειας των στοιχείων των αποθεμάτων.

 Παράλληλα,  χάρη  σε  αυτά  οι  λειτουργίες  διαχείρισης  της  αποθήκης 

ενσωματώνονται πλήρως στα τμήματα πωλήσεων, προμηθειών και  παραγωγής,  με 

αποτέλεσμα  οι  πληροφορίες  της  αποθήκης  να  μπορούν  να  μοιραστούν  και  να 

επεξεργαστούν ταυτόχρονα.

Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται διαγραμματικά η ροή των εργασιών 

εντός  και  εκτός  της αποθήκης αν η  εταιρεία επιθυμεί  να υλοποιήσει  το Σύστημα 

Διαχείρισης Αποθήκης του MBS-Navision: 

Εικόνα 4. 1 Η ροή εργασιών στην Αποθήκη

Η διαδικασία αποθήκευσης διαχωρίζεται στο Navision σε τρεις βασικές διαδικασίες:

• Παραλαβή προϊόντων και μεταφορά τους στο χώρο παραλαβής της αποθήκης, 

ώστε να γίνουν διαθέσιμα.

• Διαχείριση των προϊόντων για εσωτερική διανομή στην αποθήκη και άμεση 

αποθήκευση, κινήσεις εντός της αποθήκης ή παράδοση στη παραγωγή.

• Συλλογή  και  αποστολή  των  προϊόντων  στον  πελάτη  ή  σε  κάποιο  άλλο 

προορισμό.

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.1, ξεκινώντας από μια παραλαβή κάποιας προμήθειας 

δημιουργείται  μια  εντολή  τοποθέτησης  (put-away)  στο  χώρο  παραλαβής  της 
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αποθήκης. Στη συνέχεια οι κινήσεις που γίνονται είναι εσωτερικές και αφορούν είτε 

την μετακίνηση από το χώρο παραλαβής σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο της αποθήκης 

(Inventory), είτε διάφορες άλλες εσωτερικές μετακινήσεις εντός κάποιων θέσεων της 

αποθήκης. Στην αντίθετη περίπτωση της αποστολής (shipping) προϊόντων, υπάρχουν 

οι αντίστοιχες κινήσεις συλλογής (picking) προς τον χώρο αποστολής προϊόντων.

Αντίστοιχη  είναι  και  η  διαδικασία  στην  περίπτωση  που  υπάρχει  κάποια 

εντολή παραγωγής (Production Order) και χρειάζεται η μεταφορά κάποιων υλικών 

προς  και  από  την  αποθήκη  στον  χώρο  παραγωγής  (Manufacturing).  Έτσι,  στην 

περίπτωση  μεταφοράς  κάποιων  υλικών  από  την  αποθήκη  στην  παραγωγή 

δημιουργείται μια εντολή συλλογής και μεταφοράς στο χώρο της παραγωγής και το 

αντίθετο με μια εντολή τοποθέτησης για μετακίνηση κάποιου προϊόντος από το χώρο 

παραγωγής  στην  αποθήκη.  Τέλος,  υπάρχει  και  η  μέθοδος  άμεσης  μεταφοράς  και 

σύντομης  αποθήκευσης  (cross-docking).  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  τα  προϊόντα 

πηγαίνουν σε ένα χώρο σύντομης αποθήκευσης και μεταφέρονται άμεσα, είτε στο 

χώρο παραγωγής, είτε στο χώρο αποστολής της αποθήκης για άμεση αποστολή τους. 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα κυριότερα κομμάτια του granule  της  Αποθήκης 

(Ρεπούσης, 2004).

4.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στο παράθυρο «Παραμετροποίηση Διαχείρισης Αποθεμάτων», ο χρήστης πρέπει να 

ορίσει  ορισμένα  κριτήρια  πριν  αποκτήσει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιεί  τις 

λειτουργίες της αποθήκης.

 Επιλέγοντας  «Αποθήκη»>  «Παραμετροποίηση»>  «Παραμετροποίηση 

Αποθεμάτων»> εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο για την παραμετροποίηση των 
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αποθεμάτων: 

Εικόνα 4. 2: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Αποθεμάτων»

Στη σελίδα «Γενικά» συναντάμε τα ακόλουθα κύρια πεδία: 

Καταχώρηση  Αναμενόμενου  Κόστους  στη  Λογιστική:  Αν το  πεδίο  αυτό  είναι 

ενεργοποιημένο, το πρόγραμμα θα καταχωρήσει το προϋπολογιζόμενο κόστος ειδών 

που η επιχείρηση έχει παραλάβει αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί. Αυτό συμβαίνει 

όταν ο προμηθευτής έχει στείλει στην επιχείρηση είδη που έχουν παραγγελθεί και 

έχουν  πωληθεί  σε  πελάτες  αλλά  η  δεύτερη  δεν  έχει  λάβει  ακόμη  από  αυτόν  το 

τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτά τα είδη. 

Υπολογισμός μέσου κόστους βάσει: Αυτό το πεδίο ζητά πληροφορίες σχετικά με τη 

μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για να υπολογίσει το μέσο κόστος ανά 

είδος που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιχείρηση:
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• Είδος: Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μόνο 

το κόστους του είδους στην εταιρεία.

• Είδος & Αποθήκη & Χαρακτηριστικό:  Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, 

το πρόγραμμα υπολογίζει το μέσο κόστος ανά είδος για κάθε αποθήκη και για 

κάθε χαρακτηριστικό του είδους στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο 

κόστος  του  είδους  εξαρτάται  από  το  χώρο  όπου  αποθηκεύεται  και  το 

χαρακτηριστικό (για παράδειγμα, το χρώμα) του είδους που έχει επιλεγεί.

Η σελίδα «Αποθήκη» περιέχει ένα μόνο πεδίο:

Εικόνα 4. 3: Η σελίδα «Αποθήκη» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Αποθεμάτων»

Υποχρεωτική Καταχώρηση Αποθήκης: Εδώ ο χρήστης μπορεί να ορίσει αν τα είδη 

πρέπει να έχουν κωδικό αποθήκης για να καταχωρηθούν. Έτσι,  το πρόγραμμα θα 

ζητάει έναν κωδικό αποθήκης όταν καταχωρούνται συναλλαγές που σχετίζονται με 

είδη. 

Τέλος, η καρτέλα «Αρίθμηση» είναι η ακόλουθη:
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Εικόνα 4. 4: Η σελίδα «Αρίθμηση» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Αποθεμάτων»

και σε αυτή ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον κωδικό για τις αριθμήσεις σειρών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχηση αριθμών σε είδη και σε συναλλαγές (Ιωάννου, 

2006), (Microsoft Corporation, 2006).

4.3 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ

Το MBS-Navision μπορεί και παρακολουθεί τις κινήσεις ειδών. Παρέχονται μάλιστα 

ορισμένοι κωδικοί ιχνηλασιμότητας, τους οποίους ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να 

προσθέτει κατά τη συμπλήρωση της καρτέλας του είδους που θα δούμε παρακάτω.
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Εικόνα 4. 5: Οι κωδικοί ιχνηλασιμότητας

Ο  χρήστης  μπορεί  τόσο  να  επεξεργαστεί  την  καρτέλα  κάθε  μεθόδου 

ιχνηλασιμότητας πατώντας το πλήκτρο «Μέθοδος» και επιλέγοντας «Καρτέλα» , όσο 

και  να  προσθέσει  τη  δική  του  μέθοδο  ιχνηλασιμότητας.  Στην  παρακάτω  εικόνα 

βλέπουμε την καρτέλα της μεθόδου ιχνηλασιμότητας «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»:

Εικόνα 4. 6: Η σελίδα «Σειριακός Αρ.» της καρτέλας για τη μέθοδο ιχνηλασιμότητας «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»

Θα  εστιάσουμε  την  προσοχή  μας  στις  σελίδες  «Σειριακός  Αριθμός»  και 

«Αριθμός Παρτίδας». Μέσω του υποσυστήματος της αποθήκης δίνεται η δυνατότητα 
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διαχείρισης  και  καταχώρησης  σειριακών  αριθμών  και  αριθμών  παρτίδων.  Οι 

σειριακοί αριθμοί και τα νούμερα παρτίδων μπορούν να συσχετισθούν αυτόματα ή 

χειροκίνητα με είδη. Έτσι επιτρέπεται στον χρήστη να παραλάβει και να αποστείλει 

πολλαπλές ποσότητες ειδών με σειριακούς αριθμούς ή αριθμούς παρτίδων από μία 

απλή καταχώρηση γραμμής παραγγελίας. Αν, λοιπόν, θέλουμε να συνδέσουμε ένα 

είδος  με  έναν  κωδικό  ιχνηλασιμότητας  και  ένα  σειριακό  αριθμό  θα  πρέπει  να 

τσεκάρουμε  το  κουτί  «Συγκεκριμένοι  Σειριακοί  Αριθμοί»  της  σελίδας  «Σειριακός 

Αριθμός».  Εναλλακτικά  μπορεί  να  επιλεγεί  η  «Συγκεκριμένη  Παρτίδα  κατά  την 

εξαγωγή» στην καρτέλα «Αρ. Παρτίδας». 

Εάν έχει  ενεργοποιηθεί μία από αυτές τις  επιλογές,  κατά το χειρισμό μιας 

εξερχόμενης (outbound) μονάδας του εν λόγω είδους, πρέπει πάντα να καθορίζεται 

από τον χρήστη ο υπάρχων σειριακός αριθμός ή ο υπάρχων αριθμός παρτίδας για το 

χειρισμό. Αυτό σημαίνει ότι κατά την πώληση μιας μονάδας του είδους, πρέπει να 

συσχετιστεί με συγκεκριμένη ομάδα σειριακών αριθμών ή με συγκεκριμένο αριθμό 

παρτίδας στο απόθεμα. Ή με άλλα λόγια,  ένας σειριακός αριθμός ή ένας αριθμός 

παρτίδας  που  έχει  αντιστοιχιστεί  στο  είδος  κατά  την  εισαγωγή  (inbound)  στο 

απόθεμα  πρέπει  να  ακολουθεί  αυτόν  τον  τύπο  είδους  κατά  την  εξαγωγή  από  το 

απόθεμα  (outbound).  Διαφορετικά,  σε  οποιαδήποτε  απόπειρα  απομάκρυνσης  μιας 

μονάδας είδους (π.χ. με ένα τιμολόγιο πώλησης) το  Navision δεν θα προχωρά στην 

κίνηση και θα εμφανίζει μηνύματα όπως το παρακάτω (Ιωάννου, 2006), (Microsoft 

Corporation, 2006): 

Εικόνα 4. 7: Μήνυμα σφάλματος καταχώρησης τιμολογίου πώλησης είδους

4.4 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η καρτέλα αποθήκης χρησιμοποιείται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με 

τις αποθήκες. Τα διάφορα είδη μπορούν να παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας το 

παράθυρο των αποθηκών κατάλληλα. Κάθε αποθήκη έχει ένα όνομα και έναν κωδικό 

που την αντιπροσωπεύει. Ο κωδικός εισάγεται στα σχετικά πεδία σε άλλα σημεία του 

προγράμματος, για παράδειγμα όταν πραγματοποιείται μια πώληση ή αγορά ή όταν 
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καταγράφονται αυξήσεις ή μειώσεις αποθεμάτων. Κάθε φορά, λοιπόν, που γίνεται μια 

σχετική  καταχώρηση  καταγράφονται  οι  αντίστοιχες  συναλλαγές  στην  κατάλληλη 

αποθήκη. Έτσι μπορεί να παρακολουθείται πάντα το που και πόσο απόθεμα υπάρχει 

από κάθε είδος.

Εικόνα 4. 8: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Αποθήκη»

Δηλώνοντας ότι  μια αποθήκη είναι  «Αποθήκη σε μεταφορά» ή «Αποθήκη 

Τρίτων» μπορεί κανείς να έχει πλήρη εικόνα για τα αποθέματα ακόμα και όταν αυτά 

βρίσκονται  πράγματι  σε  μεταφορά  ή  σε  αποθήκη  τρίτων  για  κάποιου  είδους 

επεξεργασία, αλλά εξακολουθούν να είναι στην κυριότητα της εταιρείας. Τυπικά, η 

αποθήκη σε μεταφορά μπορεί να είναι ακόμη και ένα φορτηγό που χρησιμοποιείται 

για τη μεταφορά των ειδών από μια αποθήκη σε κάποια άλλη. Η αποθήκη τρίτων 

μπορεί να είναι η αποθήκη ενός συνεργάτη όταν η εταιρεία κάνει outsourcing κάποιο 

στάδιο της επεξεργασίας και θέλει να έχει πλήρη εικόνα για το πραγματικό απόθεμα 

από  κάθε  είδος.  Επιλέγοντας  «Αποθήκη»>  «Προγραμματισμός  και  Εκτέλεση»> 

«Αποθηκευτικές Μονάδες»> «Κατάλογος» μπορούμε να δούμε τα αποθέματα ειδών 

που  υπάρχουν  καταχωρημένα  στις  αποθήκες  της  εταιρείας  (Εικόνα  4.9)  ενώ 

επιλέγοντας «Αποθήκη»> «Προγραμματισμός και Εκτέλεση»> «Περιεχόμενο Θέσης 

Αποθήκης»  μπορούμε  να  αντλήσουμε  πληροφορίες  για  το  περιεχόμενο  που  έχει 
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οριστεί  για  θέσεις  κάθε  αποθήκης  (Εικόνα  4.10)  (Ιωάννου,  2006),  (Microsoft 

Corporation, 2006). 

Εικόνα 4. 9: Αποθέματα ειδών στις αποθήκες της εταιρείας

Εικόνα 4. 10: Περιεχόμενο των θέσεων της αποθήκης «ΑΣΗΜΗ»
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4.5 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στη συνέχεια θα δούμε πως η επιχείρηση μας μπορεί  να αγοράζει  είδη από τους 

προμηθευτές της και να τα τοποθετεί στην αποθήκη. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί 

να μεταβούμε και σε κάποια άλλα μενού. 

4.5.1 Προμηθευτές
Όταν ορίζεται  ένας  νέος  προμηθευτής  σε  μια  καρτέλα προμηθευτή  («Οικονομική 

Διαχείριση»>  «Πληρωμές»>  «Προμηθευτές»),  υπάρχουν  πεδία  που  πρέπει  να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά, πεδία που συμπληρώνονται ανάλογα με την περίπτωση, 

και πεδία, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων όπως και στην 

καρτέλα  του  πελάτη.  Στην  πρώτη σελίδα  της  καρτέλας,  τη  σελίδα  «Γενικά» που 

βλέπουμε στην Εικόνα 4.11 ο κωδικός προμηθευτή καταχωρείται αυτόματα χάρη στη 

σειρά για τον προμηθευτή που έχει οριστεί. Συμπληρώνουμε το όνομα, τη διεύθυνση, 

τον τ.κ.,  τον κωδικό χώρας και το τηλέφωνο. Μπορούμε ακόμη να θέσουμε έναν 

κωδικό  αγοραστή  που  θα  αναλαμβάνει  την  επικοινωνία  με  το  συγκεκριμένο 

προμηθευτή (Κωδ. Κύριας Επαφής).

Εικόνα 4. 11: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Προμηθευτής»

Στην καρτέλα «Τιμολόγηση» δηλώνεται πλέον προαιρετικά η ΔΟΥ. Αυτό που 

πρέπει  υποχρεωτικά να  συμπληρωθεί  είναι  οι  ομάδες  καταχώρησης  για  άλλη μια 

φορά όπως για παράδειγμα φαίνεται στην Εικόνα 4.12. 
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Εικόνα 4. 12: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Προμηθευτής»

Στην  καρτέλα  «Πληρωμές»  δηλώνουμε  ότι  θέλουμε  σε  κάθε  πληρωμή  να 

αντιστοιχίζεται  το  παλαιότερο  τιμολόγιο  και  διευθετούμε  κάποιους  τρόπους 

πληρωμής  του  συγκεκριμένου  προμηθευτή  (Microsoft Corporation,  2006), 

(Ακριτόπουλος, 2008).

Εικόνα 4. 13: Η σελίδα «Πληρωμές» της καρτέλας «Προμηθευτής»

4.5.2 Είδη
Η καρτέλα του είδους περιέχει όλα τα στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν  ένα  είδος.  Εδώ  περιέχονται  όλες  οι  πληροφορίες  που  χρειάζεται  μια 

επιχείρηση για να διαχειριστεί ένα υλικό. Το MBS Navision διαχωρίζει τα στοιχεία 

του είδους στις σελίδες που αναλύουμε παρακάτω (και συχνά συναντάμε και σε άλλα 

master files).
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Όπως  έχουμε  ήδη  πει,  για  να  δημιουργήσουμε  ένα  νέο  είδος  επιλέγουμε 

«Αποθήκη»>  «Προγραμματισμός  και  Εκτέλεση»>  «Είδη».  Στη  σελίδα  «Γενικά» 

καταχωρούνται βασικά δεδομένα, όπως η περιγραφή του υλικού, μονάδες μέτρησης 

και  άλλα.  Ορίζουμε  ορισμένα  βασικά  χαρακτηριστικά  για  το  είδος  που  θα 

πουλήσουμε όπως έναν κωδικό, μια ονομασία και μια μονάδα μέτρησης.

Παράλληλα,  στη  σελίδα  αυτή  βλέπουμε  πληροφορίες  για  το  απόθεμα του 

συγκεκριμένου είδους, τις μονάδες του είδους που έχουν παραγγελθεί και τις μονάδες 

του  είδους  που  έχουν  προγραμματιστεί  για  παραγωγή,  δηλαδή,  τις  μονάδες  που 

περιλαμβάνονται σε γραμμές εντολών παραγωγής που εκκρεμούν.

Εικόνα 4. 14: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Είδος»

Όσον  αφορά  τις  μονάδες  του  είδους  που  έχουν  παραγγελθεί,  το  πρόγραμμα 

υπολογίζει  και  ενημερώνει  αυτόματα  το  περιεχόμενο  του  πεδίου  κάθε  φορά  που 

πραγματοποιείται μια αγορά είδους όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Το ίδιο ισχύει 

και με τις μονάδες του είδους που έχουν προγραμματιστεί για παραγωγή (Ενότητα 7). 

Ο χρήστης μπορεί  να δει  τις  γραμμές εντολών παραγωγής που συναποτελούν τον 

αριθμό που εμφανίζεται, κάνοντας κλικ στο βοηθητικό κουμπί στα δεξιά του πεδίου.

Στην  καρτέλα  τιμολόγησης  συναντάμε  όλες  τις  απαραίτητες 

χρηματοοικονομικές και λογιστικές πληροφορίες που αφορούν ένα είδος. Ορίζουμε 

μια μέθοδο τιμολόγησης συχνά την FIFO ή Μέση, την τιμή ανά μονάδα του είδους 

και τις ομάδες καταχώρησης όπως είχαμε κάνει για τον πελάτη. Καθορίζεται ο ΦΠΑ 
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και οι τυχών εκπτώσεις που παρέχονται. Τέλος, καθορίζεται η μέθοδος αποτίμησης, ο 

τρόπος υπολογισμού του κέρδους και οι ομάδες σύνδεσης με την γενική λογιστική 

(General Ledger).

Εικόνα 4. 15: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Είδος»

Στην σελίδα «Αναπλήρωση» επιλέγουμε «Αγορά», αν το είδος θα αγοραστεί 

όταν  χρειαστεί  αναπλήρωση  με  αποτέλεσμα  το  πρόγραμμα  να  δημιουργήσει  μια 

παραγγελία αγοράς (ή «Παραγωγή» αν το είδος θα παραχθεί και τότε το πρόγραμμα 

δημιουργήσει μια εντολή παραγωγής). Έπειτα, ορίζουμε τον προμηθευτή που μας το 

παρέχει  και  τη  μονάδα  μέτρησης  στην  οποία  μας  το  παρέχει.  Στην  ίδια  σελίδα 

επιλέγουμε  και  κωδικό  φασεολογίου.  Οι  εταιρείες  βιομηχανικής  παραγωγής 

χρησιμοποιούν  τα  φασεολόγια  για  να  δείξουν  τη  διαδικασία  παραγωγής.  Τα 

φασεολόγια αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της παραγωγής. 

Περιλαμβάνουν  αναλυτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  μέθοδο  παραγωγής  ενός 

συγκεκριμένου  είδους,  τις  εργασίες  που  θα  πρέπει  να  εκτελεστούν  και  τη  σειρά 

εκτέλεσής τους. Ο χρήστης μπορεί επίσης να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με 

τα εργαλεία,  το προσωπικό και  τις  προδιαγραφές  ποιότητας.  Για κάθε προϊόν,  τα 

φασεολόγια περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες που περιγράφουν πώς παράγεται το 

προϊόν αλλά για αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στην Ενότητα 6.4.
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Εικόνα 4. 16: Η σελίδα «Αναπλήρωση» της καρτέλας «Είδος»

Στην  σελίδα  «Προγραμματισμός»  επιλέγουμε  αρχικά  μια  πολιτική 

αναπαραγγελίας για το είδος. Δίνονται οι ακόλουθες επιλογές:

• Σταθερή  Ποσότητα  Αναπαραγγελίας: Η  ποσότητα  της  αναπαραγγελίας 

καθορίζεται  για  να  αποφεύγονται  μικρές  σε  ποσότητα  παραγγελίες  αγοράς  ή 

μικρές ποσότητες παραγωγής οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση στο 

συνολικό κόστος.

• Μέγιστη  ποσότητα  αναπαραγγελίας:  Η  μέγιστη  ποσότητα  αναπαραγγελίας 

καθορίζεται  για  να  αποφεύγονται  πολύ  μεγάλες  παραγγελίες  τις  οποίες  δεν 

υπάρχει επαρκείς ικανότητα αποθήκευσης τους από την επιχείρηση.

• Απαιτούμενη  ποσότητα  κατά  την  περίοδο  αναπαραγγελίας: Με  αυτή  την 

λογική απλά το σύστημα προτείνει την απαιτούμενη ποσότητα στο τέλος κάθε 

διαστήματος αναπαραγγελίας.  Η μέθοδος αυτή ίσως είναι η πιο ελκυστική για 

επιχειρήσεις  με  μεταβλητή  ζήτηση  αφού  βελτιστοποιεί  τις  ποσότητες  των 

αποθεμάτων.

Έπειτα πρέπει να γίνει καθορισμός του σημείου αναπαραγγελίας όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4.17. 
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Εικόνα 4. 17: Γραφική αναπαράσταση του σημείου αναπαραγγελίας

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, η προμήθεια προωθείται όταν το συνολικό στοκ 

πέφτει  κάτω  από  το  ένα  προκαθορισμένο  επίπεδο,  που  ονομάζεται  σημείο 

αναπαραγγελίας  (reorder  point).  Για  τον  καθορισμό του σημείου αναπαραγγελίας, 

ένας άλλος όρος στον οποίο γίνεται αναφορά είναι και το απόθεμα ασφαλείας (safety 

stock).  Το  απόθεμα  ασφαλείας  πρέπει  να  καλύπτει  απρόβλεπτη  αύξηση  στην 

κατανάλωση στο μεσοδιάστημα από την αποστολή της εντολής παραγγελίας μέχρι 

την παραλαβή της (lead time) ή αυξημένες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν λόγω 

καθυστέρησης στην παραλαβή της  παραγγελίας.  Τέλος,  πρέπει  να  καθοριστούν η 

ποσότητα αναπαραγγελίας (αν απαιτείται από την πολιτική που επέλεξε ο χρήστης), 

ένα  χρονικό  διάστημα  ασφαλείας  αναπλήρωσης,  οι  μέγιστες  και  οι  ελάχιστες 

ποσότητες  παραγγελίας  προαιρετικά.  Στην  παρακάτω  εικόνα  βλέπουμε  πως  θα 

μπορούσαμε  να  είχαμε  συμπληρώσει  τη  σελίδα  «Προγραμματισμός»  αν  είχαμε 

επιλέξει τη σταθερή μέθοδο:
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Εικόνα 4. 18: Η σελίδα «Προγραμματισμός» της καρτέλας «Είδος»

Σε περίπτωση, λοιπόν, που το απόθεμα για το συγκεκριμένο είδος έπεφτε κάτω από 

τις  10  μονάδες,  στο  φύλλο  αναπλήρωσης  μέσω  της  επιλογής  «Λειτουργίες»> 

«Υπολογισμός  Πλάνου»  θα  είχαμε  τον  ακόλουθο  μήνυμα  αναπλήρωσης  για 

πραγματοποίηση παραγγελίας 50 μονάδων:

Εικόνα 4.19: Φύλλο αναπλήρωσης είδους 

Έπειτα, στη σελίδα «Ιχνηλασιμότητα Είδους» μπορούμε να επιλέξουμε μια 

μέθοδο ιχνηλασιμότητας για το είδος με βάση όσα περιγράψαμε στην Ενότητα 4.2. 
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Εικόνα 4. 20: Η σελίδα «Ιχνηλασιμότητα Είδους» της καρτέλας «Είδος»

Τέλος, στη σελίδα «Ηλ. Εμπόριο» καταχωρούνται όλες οι παράμετροι που αφορούν 

το διεθνές και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Ρεπούσης, 2004), (Microsoft Corporation, 

2006), (Ακριτόπουλος, 2008).

4.5.3 Αγορά
Στη  συνέχεια  θα  πραγματοποιήσουμε  μια  αγορά  του  παραπάνω  είδους  στον 

προμηθευτή που δημιουργήσαμε. Επιλέγουμε «Αγορές» > «Παραγγελίες  Αγορών» 

(σε  παρόμοιο  μενού  με  ίδια  λειτουργικότητα  καταλήγουμε  και  αν  επιλέξουμε 

«Οικονομική Διαχείριση»> «Πληρωμές»> «Τιμολόγια»).  Στη σελίδα «Γενικά» της 

επικεφαλίδας αγορών αρκεί να εισάγουμε το όνομα του προμηθευτή, από τον οποίο 

θα αγοραστούν οι καρέκλες, έναν αριθμό για το τιμολόγιο και τα υπόλοιπα στοιχεία 

του εμφανίζονται  αυτόματα στην καρτέλα υποδεικνύοντας  για άλλη μια φορά τις 

αρετές του προγράμματος.
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Εικόνα 4. 21: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Παραγγελίες Αγορών»

Επιλέγοντας  τη  σελίδα  «Τιμολόγηση»  βλέπουμε  ότι  αυτόματα  έχουν 

καταχωρηθεί και οι όροι αγοράς που είχαμε εισάγει:
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Εικόνα 4. 22: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Παραγγελίες Αγορών»

Στη  συνέχεια,  αρκεί  να  εισάγουμε  στις  γραμμές  αγορών  τον  κωδικό  του 

είδους, την ποσότητα, των κωδικό και τη θέση της αποθήκης όπου θα τοποθετηθεί το 

είδος (προαιρετικά) και το άμεσο κόστος του είδους στην επιχείρηση. Τα υπόλοιπα 

πεδία συμπληρώνονται αυτόματα για άλλη μια φορά. Καταχωρούμε το τιμολόγιο. 
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Εικόνα 4. 23: Εισάγοντας τη γραμμή παραγγελίας
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Μέσω  της  καρτέλας  του  προμηθευτή  βλέπουμε  το  υπόλοιπό  μας  σε  αυτόν: 

Εικόνα 4. 24: Το υπόλοιπο στον προμηθευτή μας

και  μέσω της  καρτέλας  του είδους  το  απόθεμά μας  γι’  αυτό  που είναι  πλέον 50 

τεμάχια  (όσα  αγοράσαμε  πριν  από  λίγο)  (Microsoft Corporation,  2006), 

(Ακριτόπουλος, 2008):
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Εικόνα 4. 25: Το απόθεμα για το συγκεκριμένο είδος 

4.5.4 Πληρωμή
Από  το  granule  «Οικονομική  Διαχείριση»  επιλέγουμε  «Πληρωμές»>  «Εγγραφές 

Πληρωμών».  Δημιουργούμε  μια  νέα  δέσμη  που  ονομάζουμε  «PLIROMES»  για 

Πληρωμές Μετρητοίς. 

Εικόνα 4. 26: Δημιουργία νέας δέσμης
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Στη συνέχεια συμπληρώνουμε την εγγραφή πληρωμής όπως δείχνει η Εικόνα 

4.26  και  πατώντας  «Καταχώρηση»  το  υπόλοιπο  μας  απέναντι  στον  προμηθευτή 

γίνεται 0 (Microsoft Corporation, 2006), (Ακριτόπουλος, 2008). 

Εικόνα 4. 27: Συμπληρώνοντας μια εγγραφή πληρωμής

Εικόνα 4. 28: Ο προμηθευτής μας με μηδενικό υπόλοιπο
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4.6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (BOM)

Ένα είδος αποκαλείται ΒΟΜ, δηλαδή είδος με κατάλογο υλικών (Bill of Materials), 

όταν είναι ένα είδος που αποτελείται από άλλα είδη και πρώτες ύλες. Για μια εταιρεία 

παραγωγής προϊόντων πάσης φύσης είναι πολύ σημαντικό να έχει στο απόθεμά της 

όλα  τα  απαραίτητα  υλικά  κατά  τη  διαδικασία  παραγωγής  προκειμένου  να 

δημιουργήσει ένα είδος BOM. 

Στο  MBS-Navision υπάρχουν  καταχωρημένα  ορισμένα  είδη  BOM. 

Ανοίγοντας  για  παράδειγμα  την  καρτέλα  του  είδους  1952-W (Ράφι  OSLO)  και 

επιλέγοντας  «Είδη»>  «Κατάλογος  Υλικών»>  «Πίνακας  Υλικών»  βλέπουμε  τα 

περεταίρω είδη που το αποτελούν: 

Εικόνα 4. 29: Ο πίνακας υλικών για το ράφι OSLO
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Μπορούμε φυσικά να δημιουργήσουμε και  εμείς  το  δικό μας  είδος  BOM. 

Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία στις σελίδες «Γενικά» και «Τιμολόγηση» 

όπως  δείχνουν  οι  παρακάτω  εικόνες  για  ένα  ποδήλατο  Mountain: 

Εικόνα 4. 30: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Είδος»
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Εικόνα 4. 31: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Είδος»

Έπειτα,  επιλέγουμε  «Είδη»>  «Κατάλογος  Υλικών»>  «Πίνακας  Υλικών»  για  να 

εισάγουμε τα ακόλουθα σαν απαραίτητα υλικά για το ποδήλατό μας:

Εικόνα 4. 32: Ένας πιθανός πίνακας υλικών για το ποδήλατο Mountain

Στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος ενός τέτοιου ποδηλάτου 

για  την  εταιρεία  επιλέγοντας  «Είδη»>  «Κατάλογος  Υλικών»>  «Υπολογισμός 
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Πρότυπου Κόστους». Το πρόγραμμα θα αθροίσει τα κόστη κάθε υλικού για να βρει 

το συνολικό κόστος του ποδηλάτου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα υλικά ενός BOM 

μπορούμε να περιλάβουμε επίσης υλικά BOM. Για παράδειγμα αν στην κατασκευή 

του παραπάνω ποδηλάτου προσθέσουμε έναν Η/Υ όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 4. 33: Προσθήκη ενός υλικού BOM στον πίνακα υλικών του ποδηλάτου Mountain

αυτόματα τσεκάρεται η επιλογή «Πίνακας Υλικών» από το πρόγραμμα θέλοντας να 

μας δείξει ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι  BOM και με το πάτημα του πλήκτρου 

«Ανάπτυξη Πίνακα» ο Η/Υ αντικαθίσταται από τη λίστα των υλικών του (Ρεπούσης, 

2004), (Microsoft Corporation, 2006).
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Εικόνα 4. 34: Ανάπτυξη του υλικού ΒΟΜ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά  τη  διάρκεια  του  1960,  πολλές  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούσαν  ψηφιακούς 

υπολογιστές  για  να  εκτελούν  στερεότυπες  λειτουργίες  λογιστικής.  Ωστόσο,  με 

δεδομένη  την  υπολογιστική  πολυπλοκότητα  και  την  δυσκολία  ελέγχου  του 

χρονοπρογραμματισμού  της  παραγωγής  και  των  αποθεμάτων,  ξεκίνησαν  να 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να καλύψουν και αυτές τις λειτουργίες. Ένας 

από τους πρώτους πειραματιστές σε αυτές τις λειτουργίες ήταν η IBM, εκ μέρους της 

οποίας ο Joseph Orlicky και άλλοι ανέπτυξαν αυτό που ονομάζεται προγραμματισμός 

απαιτήσεων υλικών (Material Requirements Planning-MRP).

Πριν τα MRP, τα περισσότερα συστήματα ελέγχου παραγωγής βασίζονταν σε 

κάποια  παραλλαγή  των  στατιστικών  σημείων  αναπαραγγελίας.  Ουσιαστικά  αυτό 

σήμαινε  ότι  η  παραγωγή  οποιουδήποτε  ολοκληρωμένου  προϊόντος  ή  συστατικών 

αυτού προκλήθηκε επειδή το  απόθεμα αυτού του προϊόντος  έπεσε  κάτω από ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο. Ο Orickly και οι άλλοι δημιουργοί του MRP αναγνώρισαν 

ότι  αυτή  η  προσέγγιση  ταιριάζει  πολύ  καλύτερα  στα  τελικά  προϊόντα  παρά  στα 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται.  Ο λόγος είναι ότι  η ζήτηση για τα τελικά 

προϊόντα  δημιουργείται  έξω  από  το  σύστημα  και  υπόκειται  επομένως  στην 

αβεβαιότητα. Εντούτοις, επειδή τα συστατικά χρησιμοποιούνται για να παραχθούν τα 

τελικά προϊόντα, η απαίτηση για αυτά είναι μια συνάρτηση της ζήτησης για τα τελικά 

προϊόντα η οποία είναι γνωστή. 

Τα παλαιότερα βέβαια συστήματα ήταν σχεδόν αδύνατον να βοηθήσουν μια 

επιχείρηση  να  συμβαδίσει  πλήρως  με  όλες  τις  αλλαγές  που  συντελούνταν  στο 

περιβάλλον λόγω της μεταβολής των προτιμήσεων του καταναλωτή. Σύμφωνα όμως 

με τον Joachim Baum υπεύθυνο IT της Herzog GmbH, γερμανικού κατασκευαστή 

εξαρτημάτων ακριβείας για μηχανές με το MBS-Navision παρέχεται πλήρης έλεγχος 

των πραγμάτων και μεγάλη ορατότητα σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής. Από 

τότε  που  η  Herzog  GmbH  εγκατέστησε  το  Microsoft  Navision  αύξησε  την 

παραγωγικότητά  της  κατά  15%-20%  και  μείωσε  το  χρόνο  διέλευσης  της  κάθε 
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παραγγελίας  κατά  περίπου  2.5%-5%  (Ιωάννου,  2006),  (Microsoft Corporation, 

2004f).

5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

Σε κάθε ERP οι εργασίες εκτελούνται είτε σε κάποιο κέντρο εργασίας (work center) 

είτε σε κάποια κέντρα μηχανών (machine center), όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 

5.1. Τα κέντρα αυτά μπορεί να αντιπροσωπεύουν παραγωγικούς πόρους, μονάδες ή 

τμήματα  παραγωγής.  Οι  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  το  φασεολόγιο  για  να 

διαχειριστούν και να απεικονίσουν την παραγωγική διαδικασία. Το φασεολόγιο όπως 

έχουμε πει είναι αυτό που καθορίζει τη σειρά των εργασιών ή λειτουργιών για να 

παραχθεί ένα προϊόν. Έτσι, σύμφωνα με αυτό καθορίζονται ο χρονοπρογραμματισμός 

της  παραγωγής και  διαχειρίζονται  οι  παραγωγικοί  πόροι.  Για να δημιουργηθεί  το 

φασεολόγιο πρέπει αρχικά να καθοριστούν οι παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης 

στα αντίστοιχα κέντρα με βάση την ιεραρχία του παρακάτω σχήματος.

Εικόνα 5. 1: Ιεραρχία των παραγωγικών τμημάτων και πόρων

Οι ομάδες κέντρων εργασίας (work center groups) που βλέπουμε στο σχήμα 

αντιπροσωπεύουν  συνήθως  ολόκληρα  τμήματα  της  οργανωτικής  δομής  μιας 

επιχείρησης. Ένα work center group μπορεί να είναι ολόκληρο το τμήμα παραγωγής 

ή το τμήμα της αποθήκης, στο οποίο κάποιες εργασίες πρέπει να προγραμματιστούν.

Στο  δεύτερο  επίπεδο  της  ιεραρχίας  βρίσκονται  τα  κέντρα  εργασίας  (work 

centers).  Ένα  κέντρο  εργασίας  αποτελείται  από  έναν  αριθμό  πόρων  παραγωγής. 

Αντιπροσωπεύει  συγκεκριμένες  τοποθεσίες  ή  τμήματα  της  παραγωγής  όπου 

εκτελούνται κάποιες εργασίες. Οι εντολές παραγωγής χρονοπρογραμματίζονται στα 

κέντρα εργασιών μέσα από τα φασεολόγια. 

Τα  κέντρα  μηχανών  (machine  centers)  ή  οι  πόροι  παραγωγής  είναι  το 

χαμηλότερο  επίπεδο  στην  ιεραρχία  των  παραγωγικών  μονάδων.  Συνήθως 

αντιπροσωπεύουν  μια  μηχανή,  μια  ομάδα  μηχανών  με  πανομοιότυπα 

χαρακτηριστικά,  έναν  εργάτη  ή  μια  ολόκληρη  ομάδα  εργατών.  Γενικότερα,  το 
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επίπεδο λεπτομέρειας στον καθορισμό των κέντρων μηχανών διαφέρει ανάλογα με 

τις ανάγκες. Συνήθως, μόνο οι παραγωγικοί πόροι που απαιτούν ιδιαίτερο έλεγχο ή 

έχουν την τάση να δημιουργούν συμφορήσεις προσδιορίζονται ως κέντρα μηχανών. 

Όταν  μια  εντολή  παραγωγής  χρονοπρογραμματίζεται  σε  ένα  κέντρο  μηχανής, 

καταναλώνει διαθέσιμους πόρους (Ρεπούσης, 2004). 

5.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη συνέχεια θα δούμε πως συμπληρώνουμε την καρτέλα ενός κέντρου εργασίας. Στη 

σελίδα «Γενικά» συμπληρώνουμε πληροφορίες όπως το όνομα του κέντρου εργασίας 

και τον κωδικό της ομάδας κέντρων όπου ανήκει, όπως φαίνεται και στην παρακάτω 

εικόνα: 

Εικόνα 5. 2: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Κέντρο Εργασίας»

 Στη  σελίδα  «Καταχώρηση»  τώρα,  συμπληρώνουμε  στο  πεδίο  «Μέθοδος 

Καταγραφής» πληροφορίες που αφορούν τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί από το 

πρόγραμμα  κατά  τον  υπολογισμό  της  παραχθείσας  ποσότητας  του  είδους  στη 

διαδικασία  παραγωγής,  για  να  γίνει  η  καταχώρηση  των  απαραίτητων  εγγραφών 

παραγωγής. Ακόμη, συμπληρώνουμε πληροφορίες που αφορούν το κόστος για την 

παραγωγή μιας μονάδας από τον πόρο παραγωγής, εκφρασμένο σε ανάλογη μονάδα 

μέτρησης.  Τα  στοιχεία  του  κόστους  χωρίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες.  Το  άμεσο 

κόστος,  το  έμμεσο  κόστος  και  τον  συντελεστή  ΓΒΕ.  Το  άμεσο  κόστος  αφορά 

οτιδήποτε  μπορεί  να  κοστολογηθεί  άμεσα  όπως  για  παράδειγμα  το  κόστος  των 

πρώτων υλών.  Έμμεσο κόστος είναι  αυτό που δεν είναι δυνατό να αντιστοιχιστεί 

απευθείας  σε  μια μονάδα,  για  παράδειγμα γενικά λειτουργικά έξοδα του κέντρου 
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εργασίας  και  άλλα.  Τέλος,  ο  συντελεστής  ΓΒΕ  είναι  ένα  απόλυτο  ποσό  και 

χρησιμοποιείται  για  να  καλύψει  άλλα  έξοδα  εκτός  από  το  κόστος  υλικών  και 

εργατικών,  για  παράδειγμα  έξοδα  συντήρησης  ή  διοικητικά  έξοδα  για  το  κέντρο 

εργασίας.

Με  βάση  τα  στοιχεία  κόστους  που  αναφέρθηκαν  προηγούμενα  το  MBS-

Navision υπολογίζει το κόστος μονάδας για τον πόρο παραγωγής, χρησιμοποιώντας 

την παρακάτω σχέση είτε σε μονάδες χρόνου είτε ανά παραγόμενο προϊόν:

Εικόνα 5. 3: Η σελίδα «Καταχώρηση» της καρτέλας «Κέντρο Εργασίας»

Στη σελίδα «Λεπτομερής Προγραμματισμός» τώρα, πρέπει να καθοριστούν 

στοιχεία  που  αφορούν  το  χρονοπρογραμματισμό  και  τη  διαθεσιμότητα  των 

παραγωγικών  πόρων.  Αρχικά,  πρέπει  να  καθοριστεί  η  μονάδα  μέτρησης  της 

δυναμικότητας.  Αυτή  μπορεί  να  είναι  είτε  σε  λεπτά  είτε  σε  ώρες  ή  μέρες.  Η 

δυναμικότητα δείχνει τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο κέντρο. Έπειτα, 

πρέπει να προσδιοριστεί ένας συντελεστής αξιοποίησης. Ο συντελεστής αξιοποίησης 

χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση του όγκου παραγωγής ενός κέντρου εργασίας 

σε σχέση με τον αναμενόμενο καθιερωμένο όγκο παραγωγής. Για παράδειγμα η τιμή 

«100», σημαίνει ότι πραγματικός όγκος παραγωγής του κέντρου εργασίας είναι ίδιος 

με  τον  αναμενόμενο  όγκο  παραγωγής. Σημαντική  πληροφορία  στον  λεπτομερή 

προγραμματισμό  είναι  και  ο  χρόνος  αναμονής.  Ο  χρόνος  αναμονής  δηλώνει  το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζεται ότι πρέπει να παραμείνει ένα τεμάχιο 

(μια μονάδα μέτρησης παραγωγής)  σε  ένα κέντρο εργασίας μέχρι  να ξεκινήσει  η 

πραγματική  επεξεργασία  του.  Για  παράδειγμα,  αν  ένα  τεμάχιο  παραδοθεί  σε  ένα 

Κόστος Μονάδας = Άμεσο Κόστος Μονάδας+(Άμεσο Κόστος Μονάδας * Έμμεσο 

Κόστος Μονάδας %)+Συντελεστής ΓΒΕ.
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κέντρο εργασίας στις 10:00, αλλά η επεξεργασία του δεν ξεκινά νωρίτερα από τις 

12.00, ο χρόνος αναμονής είναι δύο ώρες. 

Εικόνα 5. 4: Η σελίδα «Λεπτομερής Προγραμματισμός» της καρτέλας «Κέντρο Εργασίας»

Τέλος, πρέπει να προσδιοριστεί ένα συγκεντρωτικό ημερολόγιο το οποίο θα περιέχει 

πληροφορίες για τις ημερομηνίες λειτουργίας και τις βάρδιες του κέντρου (Ρεπούσης, 

2004).

Εικόνα 5. 5: Προσδιορισμός Ημερολογίου Παραγωγής
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5.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αντίστοιχη  με  το  κέντρο  εργασίας  είναι  και  η  διαδικασία  προσδιορισμού  των 

στοιχείων  ενός  κέντρου  μηχανής  ή  πόρου  παραγωγής  (machine  center).  Αρχικά 

προσδιορίζεται το κέντρο εργασίας στο οποίο ανήκει και καταχωρούνται τα στοιχεία 

κόστους όπως είδαμε και προηγουμένως. 

Εικόνα  5.6:  Η  σελίδα  «Γενικά»  της  καρτέλας  «Πόρος  Παραγωγής»-Προσδιορίζοντας  Κέντρο 
Εργασίας για τον πόρο Παραγωγής 
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Στη συνέχεια καθορίζονται η δυναμικότητα, ο συντελεστής αξιοποίησης και ο χρόνος 

αναμονής.  Όπως  και  στην  περίπτωση  των  κέντρων  εργασίας  ο  χρόνος  αναμονής 

αντιπροσωπεύει τον χρόνο που απαιτείται να παραμείνει ένα τεμάχιο σε έναν πόρο 

παραγωγής  μέχρι  να  ξεκινήσει  η  πραγματική  επεξεργασία  του. 

Εικόνα 5. 7: Η σελίδα «Προγραμματισμός» της καρτέλας «Πόρος Παραγωγής»

Τέλος, στον πόρο παραγωγής πρέπει να καταχωρηθούν στοιχεία που αφορούν 

το φασεολόγιο. Αυτές συνήθως είναι διάφορες προεπιλεγμένες τιμές για το χρόνο 

επεξεργασίας,  προετοιμασίας,  αναμονής  και  μετακίνησης,  ελάχιστοι  και  μέγιστοι 

χρόνοι επεξεργασίας, κ.λ.π (Ρεπούσης, 2004), (Microsoft Corporation, 2006). 
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Εικόνα 5. 8: Η σελίδα «Στοιχεία Φασεολογίου» της καρτέλας «Πόρος Παραγωγής»

5.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟΥ

Αντιστοιχίζουμε ένα φασεολόγιο σε ένα είδος μέσα από τη σελίδα «Αναπλήρωση» 

της καρτέλας του είδους εισάγοντας τον κωδικό του στο πεδίο «Κωδ. Φασεολογίου» 

όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 5. 9: Αντιστοιχίζοντας ένα φασεολόγιο σε ένα Είδος

Φυσικά,  για  να  γίνει  αυτό  θα  πρέπει  πρώτα  να  έχουμε  δημιουργήσει  το 

φασεολόγιο.  Επιλέγουμε,  λοιπόν,  «Παραγωγή»>  «Σχεδίαση  Προϊόντος»> 

«Φασεολόγια»  για  να  εμφανιστεί  η  καρτέλα  φασεολογίου.  Εδώ  συμπληρώνουμε 

αρχικά έναν κωδικό για το συγκεκριμένο φασεολόγιο, δίνουμε μια περιγραφή που 
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υποδηλώνει  το  είδος,  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  το  συγκεκριμένο φασεολόγιο  και 

ορίζουμε  πώς  θα  διευθετηθούν  οι  εργασίες  κατά  την  εκτέλεση  σε  μια  εντολή 

παραγωγής. Δηλαδή αν αυτές θα εκτελεστούν σειριακά ή παράλληλα με την μορφή 

δικτύου. 

Εικόνα 5. 10: Η επικεφαλίδα της σελίδας «Γενικά» της καρτέλας «Φασεολόγιο» για το είδος 
«Ποδήλατο»

Στη  συνέχεια  πρέπει  να  συμπληρωθεί  η  σειρά  των  λειτουργιών  που  θα 

οδηγήσουν στην παραγωγή του προϊόντος. Αρχικά, συμπληρώνουμε τον κωδικό του 

κέντρου ή πόρου εργασίας, όπου θα εκτελεστεί μια λειτουργία και περιγράφουμε τη 

λειτουργία αυτή. Έπειτα, το πρόγραμμα περιμένει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενοι 

χρόνοι παραγωγής και επεξεργασίας. Γενικά οι χρόνοι αυτοί διαχωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες  στους  παραγωγικούς  και  μη  παραγωγικούς  χρόνους  και  είναι  οι 

ακόλουθοι (Ρεπούσης, 2004), (Microsoft Corporation, 2004g):

Παραγωγικοί χρόνοι 

• Χρόνος  προετοιμασίας: Ο  χρόνος  προετοιμασίας  είναι  ο  χρόνος  που 

απαιτείται  για  έναν  πόρο  παραγωγής  ή  ένα  κέντρο  εργασίας  ώστε  να 

αλλάξει από την παραγωγή του τελευταίου αποδεκτού τεμαχίου του είδους 

A στο πρώτο αποδεκτό τεμάχιο του είδους B.

• Χρόνος  επεξεργασίας: Ο  χρόνος  επεξεργασίας  είναι  ο  χρόνος  που 

απαιτείται  για  την  επεξεργασία  ή  την  παραγωγή  ενός  τεμαχίου  ή  μιας 

ολόκληρης  παρτίδας  σε  μια  συγκεκριμένη  εργασία.  Ο  χειρισμός  του 

χρόνου  επεξεργασίας  γίνεται  ανά  μέγεθος  παρτίδας  του  παραγόμενου 

είδους.  Ο  χρόνος  επεξεργασίας  δεν  συμπεριλαμβάνει  το  χρόνο 

προετοιμασίας.
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Μη παραγωγικοί χρόνοι 

• Χρόνος αναμονής μετά: Μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας, ο χρόνος 

αναμονής  μετά  είναι  ο  χρόνος  παραμονής  ενός  είδους  σε  ένα  κέντρο 

εργασίας  ή  έναν  πόρο  παραγωγής  μέχρι  να  μετακινηθεί  στην  επόμενη 

εργασία.  Η  αναμονή  αυτή  μπορεί  να  οφείλεται  σε  διαδικασίες  όπως 

ξήρανση ή ψύξη.

• Χρόνος  μετακίνησης: Ο  χρόνος  μετακίνησης  είναι  ο  χρόνος  που 

απαιτείται για τη μεταφορά ενός είδους από μία εργασία σε άλλη.

Εικόνα 5. 11: Συμπληρώνοντας παραγωγικούς και μη παραγωγικούς χρόνους

5.6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για να παραχθεί ένα τελικό προϊόν από τη χρονική στιγμή που παραλαμβάνεται από 

τον  προμηθευτή  η  πρώτη  ύλη  απαιτείται  κάποιος  χρόνος  που  ονομάζεται  χρόνος 

υλοποίησης ή αναπλήρωσης. Αν ο συνολικός χρόνος αναπλήρωσης των προϊόντων 

είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που απαιτούν οι πελάτες για την παραλαβή αυτών 

των προϊόντων, τότε είναι  απαραίτητο ένα πλάνο που να περιέχει  προβλέψεις για 

μελλοντική ζήτηση.

Οι  απαιτήσεις  των  πελατών  μπορούν  να  καθορισθούν  ως  προβλεπόμενες 

ποσότητες  ανά είδος από περίοδο σε  περίοδο.  Συνήθως η πρόβλεψη της  ζήτησης 
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γίνεται  για  ένα  συγκεκριμένο  χρονικό  ορίζοντα  και  αναπροσαρμόζεται  συνεχώς 

ανάλογα με την πραγματική ζήτηση. Η πρόβλεψη της ζήτησης καθορίζεται από το 

τμήμα  πωλήσεων  μέσα  από  τον  συνολικό  προϋπολογισμό  των  πωλήσεων  και  το 

τμήμα  Μάρκετινγκ.  Με  την  σειρά  της  η  πρόβλεψη  της  ζήτησης  καθορίζει  τις 

προβλέψεις παραγωγής ενός προϊόντος.

Στο  MBS-Navision  οι  προβλέψεις  της  παραγωγής  καταχωρούνται  από  το 

χρήστη  στο  φύλλο  «Πρόβλεψη  Παραγωγής»  («Παραγωγή»>  «Σχεδιασμός»> 

«Πρόβλεψη Παραγωγής»). Εδώ δηλώνουμε για κάθε κωδικό είδους τις ημερομηνίες 

έναρξης  της  πρόβλεψης  και  τις  προβλεπόμενες  ποσότητες.  Ωστόσο,  οι 

προβλεπόμενες ποσότητες πρέπει να καταχωρούνται κατά την έναρξη της περιόδου 

ζήτησης.  Ακόμη πρέπει  να  προσδιοριστεί  και  ο  τύπος  της  πρόβλεψης.  Υπάρχουν 

τρεις  τύποι  πρόβλεψης,  «Είδος  Πρόβλεψης»,  «Συστατικό»  ή  «Και  τα  δύο».  Ο 

χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει την επιλογή «Είδος Πώλησης» αν εισάγει μια 

πρόβλεψη για ένα είδος πώλησης. Σε περίπτωση τώρα που εισάγει μια πρόβλεψη για 

ένα συστατικό που χρησιμοποιείται  στην παραγωγή είδους  θα πρέπει  να επιλέξει 

«Συστατικό»  (Επισημαίνεται  ότι  το  συστατικό  μπορεί  να  πωλείται  επίσης  ως 

ανταλλακτικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει την 

επιλογή «Είδος Πώλησης» για να εισάγει μια πρόβλεψη για την άμεση πώληση του 

είδους ως ανταλλακτικό). Η λειτουργία της επιλογής «Και τα δύο» είναι προφανής.

Στην  παρακάτω  εικόνα  βλέπουμε  ένα  στιγμιότυπο  πρόβλεψης  παραγωγής 

ειδών (και συγκεκριμένα ποδηλάτων) για το 2008 (Microsoft Corporation, 2004h), 

(Microsoft Corporation, 2006):
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Εικόνα 5. 12: Πρόβλεψη παραγωγής ποδηλάτων για το 2008

5.7 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθώς δημιουργήσαμε μια πρόβλεψη παραγωγής ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στη 

δημιουργία ενός πλάνου παραγωγής με βάση την πρόβλεψη αυτή. Αυτό όμως θα το 

κάνει το MBS-Navision για εμάς. 

Πριν  προχωρήσουμε  σε  κάτι  τέτοιο,  καλό  είναι  να  δούμε  πρώτα  κάποιες 

ρυθμίσεις  στον  προγραμματισμό  της  παραγωγής.  Επιλέγουμε  «Παραγωγή»> 

«Παραμετροποίηση»>  «Παραμετροποίηση  Διαχείρισης  Παραγωγής».  Στη  σελίδα 

«Γενικά» ορίζουμε τον συνήθη χρόνο έναρξης και λήξης παραγωγής της εργάσιμης 

ημέρας  και  ορίζουμε  ως  «Προκαθορισμένη  Παραχθείσα  Ποσότητα»  την 

«Αναμενόμενη Ποσότητα» έτσι ώστε στη συνέχεια το πεδίο «Ποσότητα Παραγωγής» 

να είναι  ίδιο  με  την  ποσότητα  εντολής  παραγωγής,  για  όλες  τις  εργασίες  σε  μία 

παραγωγή εγγραφών όπως θα δούμε παρακάτω.
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Εικόνα 5. 13: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Διαχείρισης Παραγωγής»

Στη σελίδα «Αρίθμηση» επιλέγουμε τους κωδικούς για την αρίθμηση σειράς 

που  θα  χρησιμοποιείται  από  το  πρόγραμμα  κατά  την  αντιστοίχηση  αριθμών  σε 

πρόχειρες,  οριστικοποιημένες,  προγραμματισμένες  και  εκδοθείσες  εντολές 

παραγωγής, σε κέντρα εργασίας, πόρους κ.λ.π. 
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Εικόνα 5. 14: Η σελίδα «Αρίθμηση» της καρτέλας «Παραμετροποίηση Διαχείρισης Παραγωγής»

Στη σελίδα «Προγραμματισμός» επιλέγουμε την πρόβλεψη παραγωγής που θα 

χρησιμοποιηθεί  από  το  πρόγραμμα  για  τον  υπολογισμό  ενός  πλάνου  παραγωγής. 

Επιλέγουμε  2008,  δηλαδή  την  πρόβλεψη  που  δημιουργήσαμε  στην  προηγούμενη 

ενότητα. Έπειτα, καθορίζουμε αν θέλουμε το πρόγραμμα να φιλτράρει τα δεδομένα 

ανάλογα  με  την  αποθήκη  κατά  τον  υπολογισμό  ενός  πλάνου.  Στο  πεδίο 

«Προκαθορισμένος  Χρόνος  Διέλευσης»  εισάγουμε  έναν  τύπο  υπολογισμού 

ημερομηνιών  ώστε  να  υποδείξουμε  ένα  χρόνο  αναπλήρωσης  ασφαλείας,  στην 

περίπτωση που προκύψουν καθυστερήσεις  στο χρόνο αναπλήρωσης παραγωγής ή 

αγοράς.  Όταν  πραγματοποιείται  νέος  υπολογισμός  των  γραμμών παραγγελίας  και 

πρότασης  παραγγελίας,  το  πρόγραμμα  θα  προσθέσει  το  χρόνο  αναπλήρωσης 

ασφαλείας στο χρόνο αναπλήρωσης (για  την περίπτωση επιπλέον καθυστέρησης). 

Ακόμη, μπορούμε να δηλώσουμε αν επιθυμούμαι να υπολογίζεται ταυτόχρονα ένα 

πλάνο MPS/MRP. Το MPS πλάνο επεξεργάζεται μόνο τελικά προϊόντα ή συστατικά 

για  τα  οποία  υπάρχει  κάποια  πρόβλεψη  ή  εντολή  πώλησης,  ενώ  το  MRP 

επεξεργάζεται  τις  απαιτήσεις  υλικών  με  βάση  τη  ζήτηση  και  τις  προβλέψεις  σε 

συστατικά. Παράλληλα, μπορούμε να συμπληρώσουμε την αποθήκη, από την οποία 

θέλουμε  να  λαμβάνονται  τα  συστατικά  της  εντολής  παραγωγής  και  μια  ελάχιστη 

ποσότητα, κάτω από την οποία δεν θέλουμε το πρόγραμμα να προτείνει μια ενέργεια 
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για μείωση της ποσότητας σε υπάρχουσα εντολή. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει 

αυτή την ποσότητα ως ποσοστό του μεγέθους παρτίδας του είδους. H λειτουργία αυτή 

(μη  δημιουργίας  μηνυμάτων)  χρησιμοποιείται  για  να  περιοριστούν  τα  δυναμικά 

μηνύματα όταν το πρόγραμμα υπολογίζει ένα πλάνο όπως θα δούμε παρακάτω.

Εικόνα  5.15:  Η  σελίδα  «Προγραμματισμός»  της  καρτέλας  «Παραμετροποίηση  Διαχείρισης 
Παραγωγής»

Τέλος στη σελίδα «Τεχν. Προδιαγραφές» εισάγουμε μια ημερομηνία έναρξης 

που ορίζει την έναρξη του ορίζοντα προγραμματισμού και μια ημερομηνία λήξης της 

περιόδου προγραμματισμού, έτσι ώστε το πρόγραμμα να μην περιλαμβάνει τη ζήτηση 

μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός πλάνου παραγωγής 

τόσο με βάση τις παραγγελίες πωλήσεων που έχουν καταχωρηθεί όσο και με βάση τις 

προβλέψεις  που  έχουμε  κάνει.  Γενικά  όταν  εκτελείται  κάποια  λειτουργία 

προγραμματισμού της παραγωγής υπάρχουν δυο επιλογές, ο υπολογισμός πλάνου και 

η αναπαραγωγή πλάνου. Με την λειτουργία υπολογισμού πλάνου δημιουργείται ένα 

νέο  πλάνο  για  όλα  τα  είδη,  ενώ  με  την  λειτουργία  αναπαραγωγή  πλάνου  απλά 

λαμβάνονται  υπόψη  αλλαγές  που  έγιναν  στην  πραγματική  ζήτηση  και  στις 

προγραμματισμένες παραλαβές. Προφανώς η λειτουργία αναπαραγωγής πλάνου είναι 

πολύ πιο γρήγορη από το συνολικό υπολογισμό του πλάνου.
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Οι  λειτουργίες  αυτές  δημιουργούν  στο  φύλλο  προγραμματισμού  διάφορες 

εντολές  (παραγωγής,  προμήθειας,  ειδοποιήσεις  αλλαγής  σε  ποσότητες  ή  χρόνο 

έναρξης  και  άλλα),  οι  οποίες  ικανοποιούν  την  πραγματική  ζήτηση  και  ότι  άλλο 

απέμεινε από τις  προβλέψεις.  Επιλέγουμε,  λοιπόν,  «Παραγωγή»> «Σχεδιασμός» > 

«Φύλλα Προγραμματισμού» και πατάμε το πλήκτρο «Λειτουργίες» για να επιλέξουμε 

«Υπολογισμός  Πλάνου  Κίνησης  Περιόδου».  Επιλέγουμε  σαν  κωδικό  μόνο  τον 

κωδικό για το ποδήλατο, για να δημιουργήσουμε ένα πλάνο παραγωγής μόνο γι’ αυτό 

και κάνοντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις στη σελίδα «Επιλογές» για παραγωγή βασικού 

πλάνου παραγωγής (μόνο τελικό προϊόν, δηλαδή ποδήλατο): 

Εικόνα 5. 16: Επιλογές για τη δημιουργία πλάνου παραγωγής

θα πάρουμε το ακόλουθο πλάνο:

Εικόνα 5. 17: Πλάνο παραγωγής ποδηλάτων για το 2008
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Αν  είχαμε  επιλέξει  και  τη  επιλογή  «Προγραμματισμός  Απαιτήσεων  Υλικών»  θα 

παίρναμε ένα πλάνο παραγωγής και των επιμέρους εξαρτημάτων, σαφώς εκτενέστερο 

του πρώτου:

Εικόνα 5. 18: Πλάνο παραγωγής ποδηλάτων και επιμέρους εξαρτημάτων για το 2008

Το  σύστημα,  λοιπόν,  εκτελεί  το  πλάνο  χρονοπρογραμματισμού  της 

παραγωγής. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας καταχωρούνται στο φύλλο εγγραφών 

προγραμματισμού. Το πρόγραμμα προτείνει στο χρήστη να προβεί σε μια ενέργεια, 

ώστε  να  εξισορροπήσει  την  τρέχουσα  κατάσταση  προσφοράς-ζήτησης  όπως  η 

ακύρωση ή η δημιουργία νέας παραγγελίας.  Τα αποτελέσματα του όμως είναι απλά 

προτεινόμενες εντολές αναπλήρωσης που  παρουσιάζονται  ως  στοιχεία  γραμμών στο 

φύλλο  εργασίας  προγραμματισμού.  Ο  υπεύθυνος  ελέγχου  της  παραγωγής  έχει  την 

αρμοδιότητα να έρθει  και  να επιλέξει  ποιες  από αυτές τις  εντολές πρέπει τελικά να 

εκδοθούν (Ρεπούσης, 2004), (Microsoft Corporation, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πόροι αποτελούν τα πιο πολύτιμα αγαθά μιας επιχείρησης. Η σωστή αξιοποίηση 

των πόρων μιας επιχείρησης ωστόσο, δεν είναι απλή υπόθεση. Ο προγραμματισμός 

της  δυναμικότητας  των  πόρων,  η  παρακολούθηση  της  διαθεσιμότητας  και  του 

κόστους αποτελούν μόνο ένα τμήμα των απαιτήσεων της επιχειρηματικής διαχείρισης 

που προσφέρει το MBS-Navision στους χρήστες του. 

Με  το  υποσύστημα  των  πόρων  κάθε  επιχείρηση  έχει  τη  δυνατότητα  να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα του προσωπικού και του εξοπλισμού της, καθώς και να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητά της μέσω του συστήματος παρακολούθησης πόρων 

και προγραμματισμού της δυναμικότητας. Παρέχονται ακόμη δυνατότητες για ακριβή 

υπολογισμό  του  κόστους  και  παρακολούθηση  της  χρήσης  των  πόρων  (Microsoft 

Corporation, 2004i).

6.2 ΠΟΡΟΙ

Συμπληρώνοντας την καρτέλα ενός πόρου για άλλη μια φορά όπως και σε πολλά ήδη 

αναφερθέντα σημεία του προγράμματος θα δούμε ότι υπάρχουν πεδία υποχρεωτικά 

και μη. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την καρτέλα ενός πόρου για την Cronus, της 

Linda Martin.  Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για έναν ανθρώπινο πόρο 

είναι η ώρα. 
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Εικόνα 6. 1: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Πόροι»

Στην  καρτέλα  «Τιμολόγηση»  ορίζουμε  βασικά  στοιχεία  που  αφορούν  την 

τιμολόγηση του πόρου αυτού και χρησιμοποιούνται στη δημιουργία μιας εγγραφής 

στον  κατάλογο  των  πόρων.  Για  παράδειγμα  η  Linda Martin είναι  πόρος  τύπου 

«Άνθρωπος», η αξία του μετριέται ανά ώρα, κοστίζει στην Cronus 9,80 χρ.μονάδες, ο 

τύπος  για  τον  υπολογισμό  του  κέρδους  ενός  τέτοιου  πόρου  είναι  Κέρδος=  Τιμή-

Κόστος και καθώς η τιμή του εκτιμάται στις 19,40 χρημ. μονάδες το ποσοστό του 

κέρδους που επιφέρει είναι 49,48% ((Κέρδος/ Τιμή)%).
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Εικόνα 6. 2: Η σελίδα «Τιμολόγηση» της καρτέλας «Πόροι»

Τέλος,  στη  σελίδα  «Προσωπικά  Δεδομένα»  συμπληρώνουμε  πληροφορίες 

όπως το ρόλο του πόρου αυτού για την επιχείρηση, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί 

του, την ημερομηνία πρόσληψής του κ.λ.π (Microsoft Corporation, 2006).

Εικόνα 6. 3: Η σελίδα «Προσωπικά Δεδομένα» της καρτέλας «Πόροι»
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6.3 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ

Στην καρτέλα «Δυναμικότητα Πόρων» μπορούμε να δούμε τη δυναμικότητα κάθε 

πόρου, δηλαδή για πόσες μονάδες (συνήθως χρόνου) θα μπορούσε να απασχοληθεί ο 

κάθε πόρος. 

Εικόνα 6. 4: Η καρτέλα «Δυναμικότητα Πόρων»

Για  να  ορίσουμε  τη  δυναμικότητα  ενός  πόρου,  τον  επιλέγουμε  πατάμε  το 

πλήκτρο  «Προγραμματισμός»  και  επιλέγουμε  «Ορισμός  Δυναμικότητας».  Στην 

καρτέλα που εμφανίζεται δηλώνουμε ενδεικτικά ότι θα δηλώσουμε τη δυναμικότητα 

του πόρου από 01/01/08 έως 31/12/08.

Εικόνα 6. 5: Ορίζοντας τη δυναμικότητα ενός πόρου
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Στο πεδίο «Πρότυπο Ωραρίου Εργασίας» πατώντας το βοηθητικό βέλος εμφανίζεται 

ένας πίνακας με τις καταχωρημένες επιλογές ωραρίου:

Εικόνα 6. 6: Τα πρότυπα ωραρίων εργασίας

 Επιλέγουμε  τις  40  ώρες  απασχόλησης  του  συγκεκριμένου  πόρου  και  η  καρτέλα 

ορισμού δυναμικότητας πόρου γίνεται ως εξής:

Εικόνα 6. 7: Εφαρμόζοντας ένα πρότυπο ωραρίου εργασίας στη δυναμικότητα ενός πόρου

Στη συνέχεια ο πίνακας με τη δυναμικότητα των πόρων γίνεται ως εξής:
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Εικόνα 6. 8: Ο πίνακας «Δυναμικότητα Πόρων» μετά την ανανέωση δυναμικότητας της Linda Martin 
και του Αλέξανδρου Κινίνη

Σε κάθε μήνα, λοιπόν, βλέπουμε πόσες ώρες μπορεί να απασχοληθεί ο κάθε πόρος 

(εδώ  ανανεώσαμε  τα  στοιχεία  της  Linda Martin και  του  Αλέξανδρου  Κινίνη) 

(Microsoft Corporation, 2006).

6.4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΡΩΝ

Οι γραμμές καταχώρησης εγγραφών πόρων επιτρέπουν στο χρήστη να καταχωρήσει 

την πραγματική χρήση και τις πωλήσεις των πόρων του για εσωτερική χρήση και 

λήψη  στατιστικών  στοιχείων.  Οι  εγγραφές  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  τους 

λογαριασμούς Γ/Λ και δεν μπορεί να γίνει καταχώρησή τους στη Γενική Λογιστική. 

Παρ’  όλα  αυτά  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στην  άντληση  ουσιαστικών 

πληροφοριών και στον υπολογισμό στατιστικών για κάθε πόρο.

Θα  δημιουργήσουμε,  λοιπόν,  την  ακόλουθη  εγγραφή  για  τον  Αλέξανδρο 

Κινίνη δηλώνοντας ότι το Φεβρουάριο απασχολήθηκε 150 ώρες:
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Εικόνα 6. 9: Εγγραφή απασχόλησης του Αλέξανδρου Κινίνη

Αν τώρα θελήσουμε να δούμε τα στατιστικά του συγκεκριμένου πόρου θα πάρουμε 

την εξής εικόνα: 

Εικόνα 6. 10: Τα στατιστικά του Αλέξανδρου Κινίνη

Θα δούμε δηλαδή ότι από τις 2.096 ώρες δυνατής απασχόλησης του πόρου το 2008 

για  την  ώρα  είναι  αναξιοποίητες  οι  1.946  καθώς  οι  150  αξιοποιήθηκαν  με  την 

παραπάνω εγγραφή (Microsoft Corporation, 2006). 

6.5 ΈΡΓΑ

Το τμήμα «Έργα» του MBS-Navision χρησιμοποιείται για τον λεπτομερή σχεδιασμό 

και  τη  διαχείριση  του  κόστους  κάθε  μακροπρόθεσμου  σχεδίου  στην  επιχείρηση 

προσφέροντας  χρήσιμα  εργαλεία.  Στην  πρώτη  σελίδα  της  καρτέλας  ενός  έργου 

συμπληρώνουμε έναν κωδικό και μια περιγραφή για το έργο, τον πελάτη που μας 

ζήτησε να το εκτελέσουμε καθώς και πληροφορίες για αυτόν, έναν πόρο- υπάλληλο 

της εταιρείας που είναι υπεύθυνος για το έργο αυτό και την κατάσταση στην οποία 

114



βρίσκεται το έργο. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με συγκεκριμένη σειρά. 

Ξεκινώντας  από  το  «Σχεδιασμό»  και  τελειώνοντας  με  το  «Ολοκληρωμένο».  Οι 

καταχωρήσεις  και  η  έκδοση  τιμολογίων  στους  πελάτες  είναι  εφικτή  μόνο  στην 

κατάσταση «Παραγγελία».

Αναλυτικότερα οι  επιλογές  κατάστασης  είναι  (Navision Academy,  2002b), 

(Microsoft Corporation, 2006):

• Σχεδιασμός: Πραγματοποιείται μόνο ο σχεδιασμός του έργου. Σκοπός αυτής 

της δραστηριότητας είναι η πραγματοποίηση προκαταρκτικών υπολογισμών. 

Ο  χρήστης  μπορεί  να  ορίσει  τη  δομή  του  έργου  και  έπειτα  να  καθορίσει 

δραστηριότητες,  φάσεις  και  εργασίες.  Μπορεί  ακόμη  να  χρησιμοποιήσει 

προϋπολογισμούς έργων, προκειμένου να υπολογιστούν οι πόροι, τα είδη ή οι 

λογαριασμοί Γ/Λ. Δεν μπορεί να γίνει καμία καταχώρηση κατά τη διάρκεια 

της φάσης σχεδιασμού ενός έργου.

• Προσφορά: Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει 

προκαταρκτικούς υπολογισμούς. Μπορεί να ρυθμίσει ή να αλλάξει τη δομή 

και τον προϋπολογισμό του έργου. Δεν είναι εφικτή καμία καταχώρηση. Το 

έργο προσφέρεται στον πελάτη.

• Παραγγελία: Ένα  ιδιαίτερο  είδος  παραγγελίας  πώλησης.  Είναι  εφικτή  η 

διατήρηση κάθε λειτουργίας ελέγχου. Είναι η μοναδική δραστηριότητα κατά 

τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η καταχώρηση. Ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τιμολόγια πώλησης και πιστωτικά τιμολόγια πελατών για την 

τιμολόγηση του κόστους.

• Ολοκληρωμένο: Στην κατάσταση «Ολοκληρωμένο» ο  χρήστης  δεν  μπορεί 

πλέον να καταχωρήσει εγγραφές. Η τιμολόγηση δεν είναι πλέον εφικτή. Ο 

σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να κλείσει το έργο. Μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει  τα  στατιστικά  στοιχεία  ενός  ολοκληρωμένου  έργου  για 

λόγους σύγκρισης και για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων. Το πραγματικό 

κόστος ενός ολοκληρωμένου έργου μπορεί να συγκριθεί με τα στοιχεία του 

προϋπολογισμού. 
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Εικόνα 6. 11: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Έργο»

6.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι  προϋπολογισμοί  χρησιμοποιούνται  από  τον  χρήστη  στον  ορισμό  ενός 

προϋπολογισμού για κάθε έργο. Ο προϋπολογισμός φανερώνει τους πόρους, τα είδη ή 

ακόμη και  τους λογαριασμούς που η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει  σε  ένα έργο. 

Μπορεί  να  είναι  πολύ  γενικός,  με  λίγες  μόνο  εγγραφές  ή  να  περιλαμβάνει 

περισσότερες εγγραφές. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε έναν προϋπολογισμό για το 

έργο δημιουργίας 8 χώρων εργασίας στην οδό Ηπείρου 30:
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Εικόνα 6. 12: Ο προϋπολογισμός του έργου «ΗΠΕΙΡΟΥ 30»

Όπως βλέπουμε αρχικά δηλώνουμε τη φάση στην οποία θα αναφερθούμε. Ο 

πίνακας με τις φάσεις εμφανίζεται χάρη στο βοηθητικό βέλος στα δεξιά του πεδίου 

και φυσικά σε αυτόν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε φάσεις.

Εικόνα 6. 13: Ο πίνακας «Φάσεις»
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Στη συνέχεια δηλώνουμε αν θα απασχοληθεί κάποιος πόρος ή κάποιο είδος, 

τον  κωδικού  του  οποίου  επιλέγουμε  από  την  ανάλογη  λίστα  στο  διπλανό  πεδίο 

«Κωδικός». Όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα εκτός από το πεδίο 

«Ποσότητα». 

Στο  πεδίο  αυτό  («Ποσότητα»)  ο  χρήστης  μπορεί  να  εισάγει  την 

προϋπολογισθείσα  ποσότητα  για  την  ενέργεια  που  καταχωρεί.  Όταν  η  ενέργεια 

αφορά κάποιον πόρο η ποσότητα αυτή μετρά εργατοώρες,  ενώ όταν αφορά είδος 

μετρά μονάδες από το είδος αυτό. Κάθε εγγραφή στο πεδίο δημιουργεί μία εγγραφή 

στον πίνακα «Εγγραφή Προϋπολογισμού Έργου». Μία διορθωμένη τιμή στο πεδίο 

«Ποσότητα» δημιουργεί εγγραφή με τη διαφορά ανάμεσα στο παλιό και το νέο ποσό. 

Εάν για παράδειγμα ο χρήστης εισάγει ένα σύνολο 8 ωρών σε αυτό το πεδίο και 

αργότερα το αλλάξει σε 17 ώρες, οι εγγραφές προϋπολογισμού έργου δημιουργούν 

μια άλλη καταχώρηση με 9 ώρες. Η ποσότητα είναι πάντοτε το άθροισμα όλων των 

εγγραφών προϋπολογισμού έργου.

Όταν ο χρήστης επιλέξει το πεδίο «Ποσότητα» και κάνει κλικ στο βοηθητικό 

κουμπί στα δεξιά του πεδίου, μπορεί να παρακολουθήσει τα ποσά που εισάγονται στο 

παράθυρο  «Εγγραφή  Προϋπολογισμού  Έργου»  (Navision Academy,  2002b), 

(Microsoft Corporation, 2006). 

6.7 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΩΝ

Στις  εγγραφές  έργων  καταγράφουμε  όσα  έχουν  ήδη  συμβεί  σε  ένα  έργο.  Για 

παράδειγμα μπορούμε να καταγράψουμε τις ώρες που οι εργαζόμενοι αφιέρωσαν στο 

έργο ή και τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα έργο. Μία εγγραφή έργου είναι 

στην ουσία μια καταγραφή δραστηριοτήτων με κάποια χρονική διάρκεια.

Επιλέγοντας  «Διαχείριση  Πόρων»>  «Έργα»>  «Εγγραφές  Έργων» 

καταχωρούμε τις ακόλουθες εγγραφές:
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Εικόνα 6. 14: Εγγραφές υλοποίησης φάσεων έργου

Μαρκάροντας  μια  εγγραφή  και  επιλέγοντας  «Λειτουργίες»>  «Αντιγραφή  Φάσης-

Εργασίας-Δραστηριότητας»  ανοίγει  το  φύλλο  προϋπολογισμού  του  αντίστοιχου 

έργου  και  μπορούμε  να  ελέγξουμε  την  ορθότητα  της  καταχώρησής  μας.  Στη 

συνέχεια, πατάμε το πλήκτρο «Καταχώρηση» και επιλέγουμε «Καταχώρηση» για να 

καταχωρήσουμε τις εγγραφές. Έπειτα μπορούμε να τις δούμε ανοίγοντας την καρτέλα 

του  συγκεκριμένου  έργου,  πατώντας  το  πλήκτρο  «Έργο»  και  επιλέγοντας 

«Εγγραφές».
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Εικόνα 6. 15: Αναζήτηση των εγγραφών του έργου «ΗΠΕΙΡΟΥ 30»

Εικόνα 6. 16: Οι εγγραφές του έργου «ΗΠΕΙΡΟΥ 30»

Με το πλήκτρο «Περιήγηση» στην εγγραφή για το είδος βλέπουμε τις εγγραφές που 

δημιούργησε μια τέτοια καταχώρηση:
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Εικόνα 6. 17: Περιήγηση στην εγγραφή

και  με  την  εμφάνιση  εγγραφής  είδους  βλέπουμε  πως  πραγματοποιήθηκε  η 

μετακίνηση  του  από  την  αποθήκη  (Navision Academy,  2002c),  (Microsoft 

Corporation, 2006):

Εικόνα 6. 18: Η εγγραφή είδους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  στατιστικές  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  επιχειρήσεις  σήμερα  έχουν  ανάγκη  για  μια 

ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών τους θεμάτων με 

ενοποιημένες λύσεις διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και παρακολούθησης απουσιών 

ιδιαίτερα  όταν  πρόκειται  για  μονάδες  που  απασχολούν  περισσότερους  από  100 

εργαζομένους.  Το  Microsoft Navision βοηθά  στην  αποτελεσματική  διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, στο έλεγχο του κόστους που σχετίζεται με το προσωπικό και στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από τη φιλικά σχεδιασμένη διεπαφή χρήστη 

που διαθέτει (Microsoft Corporation, 2004j). 

7.2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Όταν  ορίζεται  ένας  νέος  εργαζόμενος,  υπάρχουν  πεδία  που  πρέπει  να 

συμπληρώνονται πάντα, πεδία που συμπληρώνονται ανάλογα με την περίπτωση και 

πεδία όπου δεν μπορούμε να εισάγουμε τίποτα. Αρχικά εισάγουμε έναν κωδικό για 

τον εργαζόμενο. 

Εάν  έχουν  οριστεί  περισσότερες  από  μία  αριθμήσεις  σειράς  για  τους 

εργαζόμενους, κάνοντας κλικ στο βοηθητικό κουμπί στα δεξιά του πεδίου ο χρήστης 

μπορεί  να  επιλέξει  τη  σειρά  που  θέλει  να  χρησιμοποιήσει.  Το  πρόγραμμα 

συμπληρώνει το πεδίο με τον επόμενο αριθμό της σειράς αυτής όπως γίνεται και κατά 

τη συμπλήρωση οποιοδήποτε κωδικού που έχουμε δει ως τώρα. Ο χρήστης μπορεί να 

εισάγει έως 20 χαρακτήρες, αριθμούς και γράμματα σε περίπτωση που η αρίθμηση 

γίνεται χειροκίνητα. 

Ομοίως συμπληρώνουμε και τα υπόλοιπα πεδία, για τα οποία το πρόγραμμα 

μπορεί να μας παρέχει διάφορες διευκολύνσεις. Για παράδειγμα αν συμπληρωθεί το 

πεδίο  «ΤΚ» με  ένα ταχυδρομικό κώδικα που αντιστοιχεί  σε  μία μόνο πόλη στον 

πίνακα  «ΤΚ»,  το  πρόγραμμα  συμπληρώνει  αυτόματα  το  πεδίο  «Πόλη»  και  το 

αντίστροφο.  Το  πεδίο  «Κλειδί  Αναζήτησης»  βοηθά  στην  αναζήτηση  ενός 

εργαζομένου όταν ο χρήστης δεν μπορεί να θυμηθεί τον κωδικό του. 
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Εικόνα 7. 19: Η σελίδα «Γενικά» της καρτέλας «Εργαζόμενος»

Στην σελίδα «Επικοινωνία» τώρα, συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας 

με τον εργαζόμενο όπως τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Όπως βλέπουμε 

στο  παρακάτω  στιγμιότυπο  δίπλα  στο  πεδίο  e-mail υπάρχει  ένα  κουμπί  με  το 

εικονίδιο  ενός  φακέλου.  Εάν  το  πρόγραμμα  είναι  συνδεδεμένο  με  ένα  σύστημα 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  ο  χρήστης  μπορεί  να  ανοίξει  το  πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  το  οποίο  συμπληρώνει  αυτόματα  τη  διεύθυνση  στο 

πεδίο «Προς...». 
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Εικόνα 7. 1: Η σελίδα «Επικοινωνία» της καρτέλας «Εργαζόμενος»

Στο πεδίο  «Κωδ.  Εναλλ.  Διεύθυνσης»  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  έναν 

κωδικό που θα δηλώνει μια έγκυρη εναλλακτική διεύθυνση για τον εργαζόμενο. Για 

να  εμφανιστούν  οι  κωδικοί  για  τις  εναλλακτικές  διευθύνσεις  εργαζόμενων  στο 

παράθυρο «Κατάλογος Εναλλακτικών Διευθύνσεων», αρκεί ένα κλικ στο βοηθητικό 

κουμπί στα δεξιά του πεδίου. 

Εικόνα 7. 2: Ο Κατάλογος Εναλλακτικών Διευθύνσεων

Σε κάθε εργαζόμενο αντιστοιχεί και μια «Καρτέλα Εναλλακτικών Διευθύνσεων». Για 

να προσθέσουμε μια εναλλακτική διεύθυνση στην καρτέλα πρέπει να πατήσουμε το 

πλήκτρο «Εργαζόμενος» και να επιλέξουμε «Εναλ. Διευθύνσεις».
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Εικόνα 7. 3: Προσθήκη εναλλακτικής διεύθυνσης σε περίπτωση αργίας για τον εργαζόμενο Nikoleta 
Tantalaki

Η εναλλακτική διεύθυνση χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του τόπου 

διαμονής των εργαζόμενων ακόμη και αν διαμένουν σε προσωρινές διευθύνσεις. Κάτι 

τέτοιο συμβαίνει  σε περιπτώσεις  που ο εργαζόμενος διαμένει  σε θερινή κατοικία. 

Δηλώνουμε  ακόμη  μια  «Ημ/νία  Έναρξης»  και  μια  «Ημ/νία  Λήξης»  για  την 

εναλλακτική  διεύθυνση,  για  διευκόλυνση  κατά  τη  διαχείριση  των  δεδομένων.  Η 

εναλλακτική διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτύπωση ταχυδρομικών 

ετικετών όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Στην σελίδα «Διαχείριση» ορίζονται διάφορα στοιχεία που αφορούν τη θέση 

του  εργαζομένου.  Από  το  μενού  κατάσταση  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  την 

κατάσταση του εργαζόμενου κάνοντας  κλικ  στο βοηθητικό κουμπί  στα δεξιά του 

πεδίου και κάνοντας μία από τις τρεις επιλογές:

• Ενεργή

• Αδρανής

• Διακοπή 
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Εικόνα 7. 4: Συμπληρώνοντας τη σελίδα «Διαχείριση» της καρτέλας «Εργαζόμενος»

Στο  πεδίο  «Κωδ.  Αιτίας  Αδράνειας»  συμπληρώνεται  ένα  κωδικός  για  την 

πιθανή αιτία  που καθιστά έναν εργαζόμενο ανενεργό.  Μπορεί  για  παράδειγμα να 

βρίσκεται  σε  εκπαίδευση  ή  να  έχει  πάρει  άδεια  εγκυμοσύνης.  Οι  πιθανές  αιτίες 

φαίνονται  στον  πίνακα  «Αιτία  Αδράνειας»,  που  εμφανίζεται  κάνοντας  κλικ  στο 

βοηθητικό  κουμπί  στα  δεξιά  του  πεδίου.  Το  πεδίο  «Κωδ.  Αιτίας  Διακοπής» 

λειτουργεί  παρόμοια  αλλά  αναφέρεται  σε  εργαζομένους  που  έχουν  πάψει  να 

εργάζονται στην επιχείρηση π.χ. λόγω απόλυσης.

Εικόνα 7. 5: Ο πίνακας αιτιών αδράνειας ενός εργαζόμενου

126



Το πεδίο «Κωδ. Σύμβασης Εργαζομένου» δηλώνει τον τύπο συμβολαίου που 

έχει  υπογράψει  ο  εργαζόμενος.  Οι  κωδικοί  συμβολαίων  φαίνονται  στον  πίνακα 

«Σύμβαση Εργαζομένου», που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βοηθητικό κουμπί στα 

δεξιά του πεδίου.

Εικόνα 7. 6: Ο πίνακας με τα είδη συμβάσεων και τους κωδικούς τους

Το πεδίο Κωδικός στατιστικής ομάδας χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει 

έναν εργαζόμενο με μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί για στατιστική χρήση. 

Εικόνα 7. 7: Ο πίνακας με τις στατιστικές ομάδες των εργαζομένων

Το πεδίο «Κωδικός Πόρου» συμπληρώνεται αν ο εργαζόμενος αποτελεί και 

πόρο στην περιοχή εφαρμογής «Πόροι». Αν ο χρήστης αντιστοιχίσει έναν κωδικό 

πόρου  σε  έναν  εργαζόμενο,  το  πρόγραμμα  θα  ενημερώσει  αυτόματα  τον  πίνακα 

«Πόρος» με τις όποιες αλλαγές έχει κάνει στα πεδία «Τίτλος Θέσης Εργασίας» και 

«Αρ.  Κοινωνικής  Ασφάλισης»,  καθώς  και  στα  διάφορα  πεδία  ονόματος  και 
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διεύθυνσης στον πίνακα «Εργαζόμενος». Στο πεδίο «Κωδικός Πωλητή/ Αγοραστή» ο 

χρήστης μπορεί να εισάγει έναν κωδικό πωλητή ή αγοραστή εάν ο εργαζόμενος είναι 

πωλητής ή αγοραστής στην εταιρεία.  Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τη σελίδα 

«Διαχείριση» του εργαζομένου συμπληρωμένη. 

Εικόνα 7. 8: Η σελίδα «Διαχείριση» της καρτέλας «Εργαζόμενος»
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Η τελευταία καρτέλα περιέχει  προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου όπως 

για παράδειγμα την ημερομηνία γέννησης του και το σωματείο στο οποίο μπορεί να 

ανήκει  ο  εργαζόμενος  (π.χ.  Ένωση  Προσωπικού,  Ένωση  Παραγωγής). 

Εικόνα 7. 9: Η σελίδα «Προσωπικά» της καρτέλας «Εργαζόμενος»

Επιπλέον  Δυνατότητες  προβολής  πληροφοριών  για  τους  εργαζομένους 

παρέχονται  μέσω  των  επιλογών  του  πλήκτρου  «Εργαζόμενος»…(Microsoft 

Corporation, 2004j), (Microsoft Corporation, 2006):

Απουσίες

Εμφανίζονται όλες οι απουσίες του τρέχοντος εργαζομένου
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Εικόνα 7. 10: Το σύνολο απουσιών ενός εργαζόμενου

Απουσίες ανά κατηγορία

Εμφανίζονται  οι  απουσίες  ανά  δικαιολογία  για  το  συγκεκριμένο  εργαζόμενο.  Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει να εμφανίζονται ανά μήνα ανά βδομάδα κ.λ.π.

Εικόνα 7. 11: Οι απουσίες ανά κατηγορία ενός εργαζόμενου

Επισκόπηση παροχών 

Εμφανίζονται όλες οι παροχές που έχουν γίνει σε όλους τους εργαζομένους.

Εικόνα 7. 12: Οι παροχές ενός εργαζόμενου

Επισκόπηση Εμπιστευτικών Δεδομένων

Εμφανίζονται τα εμπιστευτικά δεδομένα όλων των εργαζομένων.
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Εικόνα 7. 13: Τα εμπιστευτικά δεδομένα ενός εργαζόμενου

7.3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Επιλέγοντας  «Ανθρώπινο  Δυναμικό»  >  «Καταχώρηση  Απουσιών»  εμφανίζεται  ο 

πίνακας «Καταχώρηση Απουσιών» στο τέλος του οποίου μπορούμε να προσθέσουμε 

απουσίες σε έναν εργαζόμενο όπως βλέπουμε στην εικόνα:

Εικόνα 7. 14: Ο πίνακας «Καταχώρηση Απουσιών»

Μπορούμε να κάνουμε μια επισκόπηση όλων των απουσιών ανά κατηγορία 

αιτίας (ασθένεια, διακοπές, ρεπό) πατώντας το πλήκτρο «Απουσία» και επιλέγοντας 

από το αναδυόμενο μενού «Επισκόπηση ανά κατηγορία αιτίας». Έπειτα μπορούμε να 
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επιλέξουμε  διαφορετικά  χρονικά  διαστήματα  κάνοντας  κλικ  στα  κουμπιά  που 

βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου: 1 (Ημέρα), 7 (Εβδομάδα), 31 

(Μήνας), 3 (Τρίμηνο), 12 (Έτος) και τρεις οριζόντιες γραμμές (Λογιστική Περίοδος) 

ανάλογα με την προβολή που επιθυμούμε να έχουμε. 

Εικόνα  7.15:  Επισκόπηση  του  συνόλου  των  απουσιών  ανά  κατηγορία  για  κάθε  μήνα-  Κίνηση 
Περιόδου

Μπορούμε  ακόμη  να  επιλέξουμε  ποιος  τύπος  στοιχείων  απουσίας  θα 

εμφανίζεται στις στήλες περιόδου. Η λειτουργία «Κίνηση Περιόδου» εμφανίζει την 

κίνηση  περιόδου  στα  στοιχεία  απουσιών  για  κάθε  περίοδο  ενώ  η  λειτουργία 

«Υπόλοιπο» εμφανίζει  το  σύνολο των  απουσιών κατά  την  τελευταία  ημέρα κάθε 

περιόδου. 
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Εικόνα 7. 16: Επισκόπηση του συνόλου των απουσιών ανά κατηγορία για κάθε μήνα- Υπόλοιπο

Παράλληλα  υπάρχει  και  η  δυνατότητα  προβολής  απουσιών  ανά  περίοδο  όπως 

βλέπουμε  στην  παρακάτω  εικόνα  (Microsoft Corporation,  2004j),  (Microsoft 

Corporation, 2006):

Εικόνα 7. 17: Επισκόπηση του συνόλου των απουσιών ανά περίοδο
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7.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στην «Παραμετροποίηση» αρχικά συναντάμε την «Παραμετροποίηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού». Εδώ μπορούμε να εισάγουμε τον κωδικό για την αρίθμηση σειράς που 

θα χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχηση κωδικών σε εργαζόμενους και τη βασική 

μονάδα μέτρησης  που  θα χρησιμοποιείται  για  τις  απουσίες  των εργαζόμενων,  τις 

ώρες εργασίας, κλπ. Για παράδειγμα, η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι η ώρα ή η 

ημέρα.

Εικόνα 7. 18: Η καρτέλα «Παραμετροποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Έπειτα ο πίνακας «Μονάδα Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού» περιέχει όλες 

τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για το ανθρώπινο δυναμικό. Ο κωδικός 

που έχει επιλεγεί ως βασική μονάδα μέτρησης στο πεδίο «Βασική Μον. Μέτρησης» 

της καρτέλας «Παραμετροποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού» πρέπει να έχει την τιμή 1 

στο πεδίο «Ποσότητα ανά Μ.Μ». Όλοι οι άλλοι κωδικοί θα είναι πολλαπλάσιοι ή 

κλάσματα της βασικής μονάδας μέτρησης.

Εικόνα 7. 19: Ο πίνακας «Μονάδες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Τέλος, μπορούμε να μεγαλώσουμε τη λίστα με τις κατηγορίες συγγενών, παροχών, 

αιτιών  διακοπής,  απουσιών  κ.λ.π  (Microsoft Corporation,  2004j),  (Navision 

Academy, 2002b), (Microsoft Corporation, 2006).
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Εικόνα 7. 20: Ο πίνακας «Συγγενείς»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το  περιβάλλον  ανάπτυξης  του  MBS-Navision ονομάζεται  C/SIDE (Client Server 

Integrated Development Environment).  Η  γλώσσα  προγραμματισμού  που 

χρησιμοποιείται για να αναπτύσσονται οι λειτουργίες του Navision, για να ελέγχονται 

τα αντικείμενα της  βάσης δεδομένων και  για  να διαβάζονται,  καταχωρούνται  και 

τροποποιούνται τα στοιχεία των πινάκων της βάσης ονομάζεται  C/AL και είναι μία 

γλώσσα τέταρτης γενιάς (4GL).

Το Navision χρησιμοποιεί μια διεπαφή που έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να είναι 

ιδιαίτερα φιλική σε ένα χρήστη που γνωρίζει το περιβάλλον άλλων προϊόντων της 

Microsoft όπως το  Outlook. Η διεπαφή αυτή παρέχει στο χρήστη άμεση πρόσβαση 

από τον έναν στον άλλον πίνακα, εύκολη εισαγωγή δεδομένων, πολυδιάστατη όπως 

είδαμε  πληροφόρηση,  φιλτράρισμα  πληροφοριών,  δυνατότητες  ταξινόμησης  και 

πολλά άλλα. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται μια πανίσχυρη βάση, η οποία μπορεί να 

στηρίζεται είτε στη χρήση του Navision C/SIDE Database Server, είτε στη χρήση του 

Microsoft SQL Server.  Το κάθε  RDBMS έχει  τα  θετικά και  τα αρνητικά του.  Ο 

C/SIDE Database Server μπορεί  να εξασφαλίσει  την ακεραιότητα των δεδομένων 

ακόμη και όταν το σύστημα χρησιμοποιείται από ένα τεράστιο όγκο χρηστών και 

ξαφνικά συμβεί μια διακοπή ρεύματος. Παράλληλα, μπορεί και προσφέρει μια πολύ 

ισχυρή γραφική διεπαφή. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να διαχειριστεί βάση της 

οποίας το μέγεθος ξεπερνά τα 128 GB. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση επιθυμεί 

να διαχειρίζεται  τεράστιο όγκο δεδομένων που ξεπερνά τα 128  GB θα πρέπει  να 

επιλέξει τον Microsoft SQL Server που διαχειρίζεται βάσεις με μέγεθος άνω των 128 

GB. 

Η  βάση  δεδομένων  του  Navision οργανώνεται  ιεραρχικά  σε  επιχειρήσεις, 

πίνακες, εγγραφές και πεδία. Τα πεδία αποτελούν τη μικρότερη λογική μονάδα που 

υπάρχει στη βάση δεδομένων του Navision. Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει ένα 

κομμάτι πληροφοριών, όπως π.χ. μία τιμή και κάθε πεδίο περιέχει πληροφορίες ενός 

μόνο τύπου στοιχείων. Στο MBS-Navision υπάρχουν 17 τύποι στοιχείων. 

Η  εγγραφή  πρόκειται  για  μια  λογική  δομή  που  αποτελείται  από  έναν 

αυθαίρετο αριθμό πεδίων. Συχνά αποθηκεύει μια ενιαία είσοδο στη βάση δεδομένων. 

Οι εγγραφές οργανώνονται σε πίνακες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εγγραφής 
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θα  μπορούσε  να  είναι  το  σύνολο  των  πεδίων  που  συγκρατούν  τα  στοιχεία  ενός 

πελάτη.

Ένας πίνακας είναι ουσιαστικά ένα δυσδιάστατο διάνυσμα (ΝxM). Κάθε μια 

από  τις  N σειρές  αντιπροσωπεύει  μια  εγγραφή  και  κάθε  μία  από  τις  M στήλες 

αντιπροσωπεύει  ένα  τύπο πεδίου.  Ένας  πίνακας  μπορεί  να  περιλαμβάνει  γραμμές 

ημερολογίων,  ενημερωμένες  εγγραφές  εγγραφών λογιστικής  και  άλλα.  Στο  MBS-

Navision διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες πινάκων:

• Κανονικός  Πίνακας:  Ένας  τέτοιος  πίνακας  χρησιμοποιείται  για  να 

αποθηκεύει πληροφορίες, με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να εργαστεί. Ο 

πίνακας πελατών αποτελεί παράδειγμα τέτοιου πίνακα.

• Πίνακας Συστήματος: Αυτοί οι πίνακες δημιουργούνται αυτόματα από το 

σύστημα. Το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων χρησιμοποιεί  τους 

πίνακες συστήματος για να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας ή πρόσβασης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πίνακας χρηστών. 

• Προσωρινός Πίνακας: Αυτού του είδους οι πίνακες χρησιμοποιούνται για 

προσωρινή  αποθήκευση  δεδομένων  πριν  καταγραφούν  στη  βάση 

δεδομένων.  Τα  δεδομένα  των  πινάκων  αυτών  δεν  καταχωρούνται  στη 

βάση αν δεν κλείσουν οι κανονικοί πίνακες.

•  Εικονικός Πίνακας: Οι εικονικοί  πίνακες περιέχουν πληροφορίες που 

παρέχει το σύστημα και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη. 

Αυτού του είδους οι  πίνακες παράγονται κατά το χρόνο εκτέλεσης του 

προγράμματος. 

Τέλος, μια επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη λογική δομή που συναντάμε στο Navision. 

Χρησιμοποιείται για να χωρίζει και να ομαδοποιεί μεγάλες ομάδες στοιχείων που την 

αφορούν.  Μια  επιχείρηση μπορεί  να  έχει  κοινούς  πίνακες  με  άλλες  επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης είναι η Cronus (Horowitz, 2004), (Ιωάννου, 

2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΕΡΕΥΝΑ

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη  συνέχεια  παρατίθενται  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  για  τις  επιπτώσεις  του 

MBS-Navision. Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγια από τις 

15/04/08  έως  τις  15/05/08  σε  10  επιχειρήσεις  που  έχουν  εγκαταστήσει  και 

χρησιμοποιούν  το  MBS-Navision.  Το  ερωτηματολόγιο  (Παράρτημα  Β)  βασίζεται 

όπως έχουμε ήδη πει στο άρθρο των Shang και Seddon για τα οφέλη από τη χρήση 

ενός  ERP και στο άρθρο των  Markus και  Tanis που τονίζει τη σημαντικότητα του 

χρόνου στην επίτευξη των αποτελεσμάτων από τη χρήση ενός ERP. Στόχος είναι να 

δούμε ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις από τη χρήση του συγκεκριμένου  ERP 

στην αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και σε πόσο χρόνο επιτυγχάνονται. 

Το ερωτηματολόγιο  στάλθηκε  ηλεκτρονικά  στις  επιχειρήσεις,  αφού  πρώτα 

είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους τους. Τα στοιχεία των 

εταιρειών βρέθηκαν στο site της εταιρείας Computer Life που προμηθεύει το MBS-

Navision από  το  2004.  Η  ανταπόκριση  ήταν  σχεδόν  πλήρης,  καθώς  λάβαμε  9 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (90%) και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις από τους 

ερωτηθέντες. Αρχικά, θα δούμε την ταυτότητα των επιχειρήσεων.
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9.2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι κλάδοι των επιχειρήσεων

Διάγραμμα 1: Οι κλάδοι των επιχειρήσεων

Από τους είκοσι τρεις κλάδους που σημειώνονται στο ερωτηματολόγιο, απαντήσεις 

λάβαμε μόνο από εταιρείες που ανήκουν σε τρεις από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, το 

77.77% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου 

και  αντιπροσωπειών,  το  11.11%  στη  βιομηχανία  τροφίμων  και  ποτών  και  το 

υπόλοιπο 11.11% στο κλάδο πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
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Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων

Διάγραμμα 2: Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων

Όπως  βλέπουμε  και  στο  παραπάνω  διάγραμμα  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των 

επιχειρήσεων  του  δείγματός  μας  (44.44%)  είναι  μικρές  επιχειρήσεις  με  κύκλο 

εργασιών μικρότερο των 10 εκ. ευρώ, στη συνέχεια το 33.33% καταλαμβάνουν οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro) με κύκλο εργασιών μικρότερο των 2 εκ. ευρώ και 

τέλος το 22.22% αποτελούν μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 

43 εκ. ευρώ. Το δείγμα μας, λοιπόν, αποτελείται μόνο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

καθώς σε αυτές κυρίως απευθύνεται το Microsoft Business Solutions Navision.
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To πλήθος εργαζομένων των επιχειρήσεων

Διάγραμμα 3: Το πλήθος εργαζομένων των επιχειρήσεων

Το Διάγραμμα 3 επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 2, καθώς βγάζει 

τα ίδια ποσοστά πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
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Χρόνος χρήσης του MBS-Navision

Διάγραμμα 4: Χρόνος χρήσης του MBS-Navision

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος 

(44.44%) έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί το  MBS-Navision για παραπάνω από 

ένα και λιγότερο από δύο χρόνια. Το 33.33% χρησιμοποιεί το Navision για παραπάνω 

από δύο και  λιγότερο από τρία χρόνια,  έπειτα ένα μικρό ποσοστό της  τάξης του 

11.11% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ERP για λιγότερο από ένα χρόνο 

και  περισσότερο  από  πέντε  μήνες  και  τέλος  άλλο  ένα  11.11%  δηλώνει  ότι 

χρησιμοποιεί το Navision για λιγότερο από πέντε μήνες. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το  MBS-Navision για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα  είναι  ενθαρρυντικό  για  τα  αποτελέσματα  της  έρευνάς  μας,  καθώς  η 

αποτελεσματικότητα τέτοιων συστημάτων κρίνεται μόνο σε βάθος χρόνου.

142



Χρήση των granules του ERP

Διάγραμμα 5: Χρήση των granules του ERP

Τα δύο πιο δημοφιλή  granules είναι αυτό της «Οικονομικής Διαχείρισης» και των 

«Αγορών»,  που  χρησιμοποιούνται  από  όλες  τις  επιχειρήσεις.  Ένα  πολύ  υψηλό 

ποσοστό  (88.89%)  επιχειρήσεων  χρησιμοποιεί  το  granule «Πωλήσεις  και 

Μάρκετινγκ», ενώ ιδιαίτερα δημοφιλές είναι και το κομμάτι «Αποθήκη» (77.78%). 

Τα  granules «Παραγωγή»,  «Σχεδιασμός  Πόρων»  και  «Τεχν.Υποστήριξη» 

χρησιμοποιούνται από το 11.11% των επιχειρήσεων και το Ανθρώπινο Δυναμικό από 

το 22.22%.
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Βαθμός Ικανοποίησης από την προμηθεύτρια εταιρεία

Διάγραμμα 6: Βαθμός ικανοποίησης από την προμηθεύτρια εταιρεία

Το 33.33% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ ευχαριστημένο 

από την εταιρεία που του προμηθεύει το MBS-Navision, το 22.22% δηλώνει ότι είναι 

αρκετά ευχαριστημένο και άλλο ένα 22.22% ότι είναι λίγο ευχαριστημένο. Ακόμη 

μικρά ποσοστά επιχειρήσεων της  τάξης  του 11.11% δηλώνουν ότι  είναι  λίγο και 

καθόλου  ευχαριστημένα  από  την  προμηθεύτρια  εταιρεία,  η  οποία  υποστηρίζει  τη 

χρήση του συστήματος σε αυτές.
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Βαθμός Ικανοποίησης από την υλοποίηση του MBS-Navision

Διάγραμμα 7: Βαθμός Ικανοποίησης από την υλοποίηση του MBS-Navision

Στο  παραπάνω  διάγραμμα  διακρίνουμε  μια  γενικότερη  ικανοποίηση  των 

επιχειρήσεων από το MBS-Navision. To 66.67% δηλώνει πολύ ευχαριστημένο από το 

σύστημα, το 11.11% πάρα πολύ ικανοποιημένο, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό 

της τάξης του 22.22% που δηλώνει ότι είναι λίγο ικανοποιημένο. Αξίζει μα σημειωθεί 

ότι καμία εταιρεία δεν απάντησε «ΚΑΘΟΛΟΥ», ούτε «ΑΡΚΕΤΑ» αν και δίνονταν 

τέτοιες επιλογές και είχαν δοθεί στην προηγούμενη ερώτηση για την υποστήριξη που 

παρέχεται από την εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρία.
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9.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (OPERATIONAL BENEFITS)

Λειτουργικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision
(αναφορικά με το κόστος)

Διάγραμμα 8: Λειτουργικά οφέλη χρήσης του MBS-Navision (αναφορικά με το κόστος)

Το  παραπάνω  διάγραμμα  αναφέρεται  στα  λειτουργικά  οφέλη  χρήσης  του  MBS-

Navision που  σχετίζονται  με  θέματα  κόστους.  Παρατηρούμε  ότι  το  33.33%  των 

ερωτηθέντων  ανέμενε  ότι  η  αγορά  του  MBS-Navision θα  επέφερε  μείωση  του 

κόστους ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο μόνο το 22.22% παρατήρησε μείωση του 

σχετικού  κόστους.  Όσον  αφορά  τη  μείωση  κόστους  διαχείρισης  αποθεμάτων, 

αναμενόταν  και  επιτεύχθηκε  στο  55.56%  των  επιχειρήσεων,  ενώ  η  μείωση  του 

κόστους διοικητικών υπηρεσιών αναμενόταν από το 55.56% των επιχειρήσεων αλλά 

επιτεύχθηκε στο 44.44% αυτών. 
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Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το Navision δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί πλήρως στις 

προσδοκίες των επιχειρήσεων με εξαίρεση το θέμα της μείωσης κόστους διαχείρισης 

αποθεμάτων,  που  σημειώθηκε  σε  παραπάνω  από  τις  μισές  επιχειρήσεις 

συγκεντρώνοντας το υψηλότερο ποσοστό (55.56%). Ωστόσο οι αποκλίσεις ανάμεσα 

στο ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέμεναν τα παραπάνω οφέλη και στο ποσοστό 

των  επιχειρήσεων  που  πέτυχαν  τα  παραπάνω  οφέλη  βλέπουμε  ότι  είναι  αρκετά 

μικρές. 

Λειτουργικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

(αναφορικά με το χρόνο)

Διάγραμμα 9: Λειτουργικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision (αναφορικά με το χρόνο)

Το  παραπάνω  διάγραμμα  αναφέρεται  στα  λειτουργικά  οφέλη  χρήσης  του  MBS-

Navision που  σχετίζονται  με  θέματα  χρόνου.  Παρατηρούμε  ότι  το  55.56%  των 

ερωτηθέντων ανέμενε ότι η αγορά του MBS-Navision θα επέφερε μείωση του χρόνου 
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απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο μόνο το 33.33% παρατήρησε μείωση 

του σχετικού χρόνου. Όσον αφορά τώρα τη μείωση χρόνου διαχείρισης σχέσεων με 

τους προμηθευτές, αναμενόταν από το 77.78% των επιχειρήσεων και επιτεύχθηκε στο 

66.67% αυτών. Ακόμη, το 55.56% των επιχειρήσεων ανέμενε μείωση του χρόνου 

εξυπηρέτησης πελατών, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε στο ίδιο ποσοστό. Τέλος, η 

μείωση του χρόνου κλεισίματος οικονομικών κύκλων αναμενόταν από το 44.44% 

των επιχειρήσεων και τελικά παρατηρήθηκε στο 33.33% αυτών.

Για  άλλη  μια  φορά  παρατηρούμε  ότι  το  Navision δεν  επέφερε  όλα  όσα 

ζητούσαν οι επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέμενε 

να έχει τα συγκεκριμένα οφέλη με την αγορά του ERP δεν διαφέρει κατά πολύ από το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που  πραγματικά παρατήρησαν  μείωση του  χρόνου σε 

πολλά  λειτουργικά  θέματα.  Στην  περίπτωση  μάλιστα  της  μείωσης  του  χρόνου 

εξυπηρέτησης πελατών το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέμενε να συμβεί κάτι 

τέτοιο  ταυτίζεται  με  το  ποσοστό των επιχειρήσεων που είδαν  πράγματι  το  χρόνο 

εξυπηρέτησης των πελατών τους να μειώνεται. Ο χρόνος πάντως που οι περισσότερες 

επιχειρήσεις παρατήρησαν να μειώνεται είναι αυτός της διαχείρισης σχέσεων με τους 

προμηθευτές  (66.67%),  γεγονός  που  υποδηλώνει  καλή  λειτουργία  και  καλή 

αξιοποίηση από τη μεριά των επιχειρήσεων του τμήματος της αποθήκης.

Λοιπά λειτουργικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision
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Διάγραμμα 10: Λοιπά λειτουργικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

Όσον αφορά λοιπά λειτουργικά οφέλη τώρα, το 55.56% των επιχειρήσεων ανέμενε 

αύξηση  της  παραγωγικότητας  και  το  66.67%  τόσο  βελτίωση  της  ποιότητας 

παρεχόμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  όσο  και  βελτίωσης  της  εξυπηρέτησης 

πελατών. Ωστόσο, τα παραπάνω σημειώθηκαν σε μικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων. 

Το  44.44%  παρατήρησε  αύξηση  της  παραγωγικότητας  και  βελτίωση  της 

εξυπηρέτησης  πελατών,  ενώ  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (55.56%)  σημειώθηκε  στη 

βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  αν  και  το  granule «Παραγωγή» 

χρησιμοποιείται  όπως  είδαμε  από  πολύ  μικρό  αριθμό  επιχειρήσεων  (11.11%),  τα 

υπόλοιπα  granules κατάφεραν, τόσο να αυξήσουν την παραγωγικότητα, όσο και να 

βελτιώσουν  τα  ήδη  παρεχόμενα  προϊόντα  σε  κάτι  παραπάνω  από  τις  μισές 

επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν.
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9.3.1 Χρόνος επίτευξης Λειτουργικών Οφελών
Πίνακας 9. 1: Εκτίμηση χρόνου επίτευξης Λειτουργικών Οφελών

Διάγραμμα 11: Χρόνος εκτίμησης μείωσης κόστους 
λειτουργικών θεμάτων

Διάγραμμα 12: Χρόνος εκτίμησης μείωσης χρόνου 
λειτουργικών θεμάτων

Διάγραμμα 13: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης λοιπών 
λειτουργικών οφελών

                        

Στον  παραπάνω  πίνακα  διαγραμμάτων  και  συγκεκριμένα  στο  πρώτο  διάγραμμα 

παρατηρούμε  ότι  το  55.56% των  επιχειρήσεων  εκτιμά  ότι  το  κόστος  διαχείρισης 

λειτουργικών θεμάτων μειώθηκε μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος 

και  πριν  το  δεύτερο.  Το  22,22%  εκτιμά  ότι  το  κόστος  διαχείρισης  λειτουργικών 

θεμάτων μειώθηκε πριν τον πρώτο χρόνο χρήσης του  MBS-Navision και άλλο ένα 

22,22% ότι μειώθηκε μετά τα δύο πρώτα έτη χρήσης και πριν τα τρία. 

Το δεύτερο διάγραμμα μας δείχνει ότι το 44.44% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι 

ο  χρόνος  διαχείρισης  λειτουργικών  θεμάτων  μειώθηκε  μετά  τον  πρώτο  χρόνο 
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λειτουργίας του συστήματος και πριν το δεύτερο. Το 33.33% εκτιμά ότι μειώθηκε 

πριν τον πρώτο χρόνο χρήσης του MBS-Navision και το 22.22% ότι μειώθηκε μετά 

τα δύο πρώτα έτη χρήσης και πριν τα τρία. 

Τέλος,  το  τρίτο  διάγραμμα  μας  δείχνει  ότι  το  55.56%  των  επιχειρήσεων 

εκτιμά  ότι  απέκτησε  διάφορα  λειτουργικά  οφέλη  όπως  π.χ.  αύξηση  της 

παραγωγικότητας μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος και  πριν το 

δεύτερο. Το 33.33% εκτιμά ότι χρειάστηκε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο για να γίνει 

κάτι τέτοιο και ένα ποσοστό της τάξης του 11.11% ότι χρειάστηκε κάτι παραπάνω 

από δύο χρόνια για να αποκτήσει αυτά τα λειτουργικά οφέλη.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι χρειάστηκε να περάσει χρονικό διάστημα μεταξύ 

ενός και δύο ετών, προκειμένου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων να αποκτήσει τα 

λειτουργικά οφέλη που παρουσιάσαμε στην Ενότητα 9.2. 
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9.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (MANAGERIAL BENEFITS)

Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision
(αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων)

Διάγραμμα 14: Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision (αναφορικά με τη διαχείριση των 
πόρων)

Συνεχίζοντας με τα διοικητικά οφέλη και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των πόρων, 

ένα πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων (11.11%) ανέμενε και πέτυχε καλύτερη 

διαχείριση  των  παγίων  του  χάρη  στο  MBS-Navision.  Ακόμη,  αν  και  όλες  οι 

επιχειρήσεις  περίμεναν ότι  το συγκεκριμένο  ERP θα τις  βοηθήσει  στην καλύτερη 

διαχείριση των αποθεμάτων, κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε σχεδόν μόνο στις μισές. Η 

απόκλιση που σημειώνεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις που περίμεναν μείωση κόστους 

διαχείρισης αποθεμάτων και σε αυτές που το πέτυχαν είναι αρκετά μεγάλη αν και το 

ποσοστό της τάξης του 55.55% δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέο και μάλιστα 

είναι και το επικρατέστερο σε αυτή την κατηγορία οφελών. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη 

απόκλιση  υποδηλώνει  άγνοια  των  επιχειρήσεων  για  την  πολυπλοκότητα  και  τη 

δυσκολία  της  διαχείρισης  αποθεμάτων  και  πιθανή  έλλειψη  φιλικότητας  του 

συγκεκριμένου τμήματος της Αποθήκης απέναντι στο χρήστη. Όσον αφορά τώρα την 

καλύτερη διαχείριση της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναμικού, αναμενόταν από 

μικρά ποσοστά επιχειρήσεων (22.22% και 33.33% αντίστοιχα) και επιτεύχθηκε σε 
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ακόμη  μικρότερα  ποσοστά  (11.11%  και  22.22%  αντίστοιχα).  Κάτι  τέτοιο  ήταν 

αναμενόμενο  καθώς  τα  μενού «Παραγωγή»  και  «Ανθρώπινο  Δυναμικό» 

χρησιμοποιούνται  από  πολύ  μικρά  ποσοστά  επιχειρήσεων  (11.11%  και  22.22% 

αντίστοιχα).  Αξίζει  να  αναφέρουμε  για  ακόμη  μια  φορά  ότι  τα  συγκεκριμένα 

διοικητικά οφέλη προέκυψαν σε λιγότερες επιχειρήσεις από όσες τα ανέμεναν.

Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

(αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων)

Διάγραμμα 15: Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision (αναφορικά με τη λήψη 
αποφάσεων)

Όσον  αφορά  τώρα  διοικητικά  οφέλη  που  σχετίζονται  με  τη  λήψη  αποφάσεων, 

βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων περίμενε πολλά από το MBS-Navision. 

Το 66.67% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων ανέμενε ενίσχυση της διαδικασίας λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε μόνο στο 33.33% των 

επιχειρήσεων.  Κάτι  παραπάνω  από  τις  μισές  επιχειρήσεις  (55.56%)  περίμενε 
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ενίσχυση  της  διαδικασίας  λήψης  λειτουργικών  αποφάσεων,  αλλά  κάτι  τέτοιο 

παρατηρήθηκε  επίσης  μόνο  στο  33.33%.  Τέλος,  ένα  υψηλό  ποσοστό  (88.89%) 

επιχειρήσεων  ανέμενε  ενίσχυση  της  διαδικασίας  λήψης  αποφάσεων  σε  θέματα 

πελατειακών  σχέσεων,  κάτι  που  παρατηρήθηκε  σε  ένα  αρκετά  μικρότερο  αλλά 

σχετικά υψηλό ποσοστό (55.56%). 

Αξιοσημείωτο είναι  το γεγονός  ότι  τόσο η διαδικασία λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων,  που  απαιτούν  πολύ  κόπο  και  χρόνο  για  αν  ληφθούν,  όσο  και  η 

διαδικασία λήψης λειτουργικών αποφάσεων, που λαμβάνονται σε καθημερινή βάση 

και αποτελούν αποφάσεις ρουτίνας ενισχύθηκαν στο ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων. Θα 

περιμέναμε το πρώτο ποσοστό να είναι σαφώς μικρότερο αλλά το μικρό πλήθος των 

επιχειρήσεων που εξετάστηκαν σε συνδυασμό με το όχι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

(33.33%)  δεν  μας  αφήνουν  να  καταλήξουμε  σε  ένα  αξιόπιστο  συμπέρασμα  με 

βεβαιότητα. 

Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision
(αναφορικά με τον έλεγχο επιδόσεων)

Διάγραμμα 16: Διοικητικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision (αναφορικά με τον έλεγχο 
επιδόσεων)

Όπως έχουμε ήδη πει  το  MBS-Navision φιλοδοξεί  να δώσει  στις  επιχειρήσεις  τη 

δυνατότητα του πλήρη ελέγχου κάθε δραστηριότητας και πρόσβαση σε πληροφορίες 
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πάσης φύσης σε πραγματικό χρόνο. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι περίμενε και το 88.89% 

των  επιχειρήσεων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  αναφορικά  με  τον  έλεγχο  της 

χρηματοοικονομικής  αποδοτικότητας,  κάτι  που  παρατηρήθηκε  σε  ένα  μικρότερο 

αλλά αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 66.67%. Το γεγονός αυτό φανερώνει 

σχετική ευχρηστία του  granule της Οικονομικής Διαχείρισης και τη φιλικότητά του 

απέναντι  στο  χρήστη.  Ακόμη,  ενίσχυση  και  του  ελέγχου  παραγωγικής 

αποδοτικότητας φαίνεται ότι περίμενε το 33.33%, ωστόσο κάτι τέτοιο σημειώθηκε 

μόλις  στο  22.22%  των  επιχειρήσεων.  Τέλος,  αξίζει  να  προσέξουμε  ότι  καμιά 

επιχείρηση δεν παρατήρησε ενίσχυση του ελέγχου αποδοτικότητας της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και ότι κάτι τέτοιο αναμενόταν από το 22.22% των επιχειρήσεων. Δεν θα 

περιμέναμε  κάτι  τέτοιο,  γιατί  όπως  είδαμε  και  προηγουμένως  ένα  πολύ  μεγάλο 

ποσοστό επιχειρήσεων (περίπου 78%) έχει πληρώσει και χρησιμοποιεί  το κομμάτι 

του Navision για την διαχείριση της αποθήκης, μέσα από την οποία υποστηρίζονται 

δυνατότητες ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας όπως είδαμε και στην Ενότητα 6.
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9.4.1 Χρόνος επίτευξης Διοικητικών Οφελών
Πίνακας 9. 2: Εκτίμηση χρόνου επίτευξης Διοικητικών Οφελών

Διάγραμμα 17: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών 
διαχείρισης πόρων

Διάγραμμα 18: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών 
λήψης αποφάσεων

Διάγραμμα 19: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών ελέγχου 
επιδόσεων

                        

Στον  παραπάνω  πίνακα  διαγραμμάτων  αναφορικά  με  το  χρόνο  απόκτησης 

διοικητικών οφελών και  συγκεκριμένα στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε ότι  το 

66.67% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι απέκτησε οφέλη σχετικά με τη διαχείριση των 

πόρων του μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος και πριν το δεύτερο. 

Το 22.22% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο συνέβη πριν τον πρώτο χρόνο χρήσης του MBS-

Navision και άλλο ένα 11.11% πιστεύει ότι χρειάστηκε παραπάνω από δύο χρόνια και 

λιγότερο από τρία.
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Το δεύτερο διάγραμμα μας δείχνει ότι το 62.50% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι 

απέκτησε  οφέλη  αναφορικά  με  τη  λήψη  αποφάσεων  μετά  τον  πρώτο  χρόνο 

λειτουργίας του συστήματος και πριν το δεύτερο. Το 25% εκτιμά τον χρόνο αυτό σε 

κάτι λιγότερο από ένα έτος και το 12.50% πιστεύει ότι χρειάστηκε παραπάνω από 

δύο χρόνια λιγότερο από τρία για να αποκτήσει αυτή την κατηγορία οφελών. 

Τέλος,  το  τρίτο  διάγραμμα  μας  δείχνει  ότι  ακριβώς  οι  μισές  επιχειρήσεις 

απέκτησαν οφέλη σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεών τους σε διάφορα θέματα 

μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος και πριν το δεύτερο. Το 33.33% 

εκτιμά  ότι  χρειάστηκε  παραπάνω  από  δύο  χρόνια  και  λιγότερο  από  τρία  για  να 

αποκτήσει αυτά τα οφέλη, ενώ το 16.67% εκτιμά τον χρόνο σε κάτι λιγότερο από ένα 

έτος.

Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι  ο χρόνος που απαιτείται  προκειμένου να 

αποκτήσουν  οι  περισσότερες  εταιρείες  τα  διοικητικά  οφέλη,  τα  οποία 

παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 9.3 είναι ένα έως δύο χρόνια,

9.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (STRATEGIC BENEFITS)

Στρατηγικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision (αναφορικά με την 
ανάπτυξη της επιχείρησης)

Διάγραμμα 20: Στρατηγικά οφέλη χρήσης του MBS-Navision (αναφορικά με την ανάπτυξη της 
επιχείρησης)
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Συνεχίζοντας  με  στρατηγικά  οφέλη  που  αφορούν  την  ανάπτυξη  της  επιχείρησης 

παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εταιρείες (66.67%) ανέμεναν ότι το MBS-Navision 

θα τις βοηθήσει στην ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. Κάτι τέτοιο βέβαια, συνέβη 

μόνο στο 33.33% των επιχειρήσεων. Το 33.33% επίσης πέτυχε μεγέθυνση του όγκου 

συναλλαγών και ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές περιοχές και κάτι που αναμενόταν 

από το 44.44% και  55.56% των επιχειρήσεων αντίστοιχα.  Τέλος,  βλέπουμε ότι  η 

χρήση  του  MBS-Navision δεν  οδήγησε  καμιά  επιχείρηση  στην  παραγωγή  νέων 

προϊόντων, κάτι που ανέμενε βέβαια ένα πολύ μικρό ποσοστό. 

Παρ’ όλο που για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι τα οφέλη δεν επιτυγχάνονται 

σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  που  τα  αναμένουν,  δεν  θα  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  τα 

στρατηγικά οφέλη είναι οφέλη κρίσιμα και μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας για μια 

επιχείρηση.  Έτσι  ποσοστά  της  τάξης  του  33-34%  δεν  θα  πρέπει  να  θεωρούνται 

ασήμαντα.

Λοιπά στρατηγικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

Διάγραμμα 21: Λοιπά στρατηγικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

Όσον αφορά λοιπά στρατηγικά οφέλη τώρα, το 22.22% των επιχειρήσεων ανέμενε 

ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών με τη βοήθεια του MBS-Navision, ωστόσο κάτι τέτοιο 

δεν  σημειώθηκε  πουθενά.  Ένα σημαντικό  ποσοστό επιχειρήσεων  (33.33%)  όμως, 
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ξεκίνησε δραστηριότητες στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Βέβαια η διεξαγωγή 

ηλεκτρονικής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  αναμενόταν  από  το  88.89%  των 

επιχειρήσεων, ποσοστό πολύ υψηλότερο του 33.33% που όμως είναι το μεγαλύτερο 

που  σημειώθηκε  σε  αυτή  την  κατηγορία  οφελών.  Παράλληλα,  μικρά  ποσοστά 

επιχειρήσεων της τάξης του 22.22% και 33.33% ανέμεναν ότι με τη χρήση του MBS-

Navision θα μπορούσαν να αναπτύξουν διαφοροποιημένο προϊόν και να επεκτείνουν 

παγκόσμια  την  επιχείρηση  τους  αντίστοιχα.  Κάτι  τέτοιο  επιτεύχθηκε  σε  ποσοστά 

11.11% στην πρώτη περίπτωση και 22.22% στη δεύτερη. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά διαφορές ανάμεσα στο πλήθος των 

επιχειρήσεων που ανέμεναν κάποια οφέλη και  στο πλήθος των επιχειρήσεων που 

καρπώθηκαν τελικά τα οφέλη αυτά.  Εντούτοις,  το  γεγονός  ότι  το  MBS-Navision 

άνοιξε το δρόμο για διεξαγωγή ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

ένα τρίτο των επιχειρήσεων είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας σε μια εποχή που 

το διαδίκτυο αποτελεί θεμέλιο λίθο στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

από μια επιχείρηση.

9.5.1 Χρόνος επίτευξης Στρατηγικών Οφελών
Πίνακας 9. 3: Εκτίμηση χρόνου επίτευξης Στρατηγικών Οφελών

Διάγραμμα 22: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών 
ανάπτυξης

Διάγραμμα 23: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης λοιπών 
στρατηγικών οφελών

Τα δύο παραπάνω διαγράμματα μας δείχνουν το χρόνο που εκτιμούν οι ερωτηθείσες 

επιχειρήσεις ότι χρειάστηκαν προκειμένου να αποκτήσουν τα στρατηγικά οφέλη που 

αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα. Στο πρώτο διάγραμμα βλέπουμε ότι το 50% 

των επιχειρήσεων εκτιμά ότι τα πρώτα οφέλη από την ανάπτυξή τους με τη βοήθεια 
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του MBS-Navision άρχισαν να εμφανίζονται μετά τα δύο πρώτα χρόνια χρήσης του 

και πριν τα τρία.  Το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων αναφέρει ότι  χρειάστηκε ένα 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και μικρότερο των δύο ετών και το 

υπόλοιπο 25% χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Εντυπωσιακό είναι το 

γεγονός ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων επιχειρήσεων κατάφερε να αποκτήσει 

στρατηγικά οφέλη αυτής της κατηγορίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς 

όπως  γνωρίζουμε  τα  στρατηγικά  οφέλη  χρειάζονται  πολύ  χρόνο  και  κόπο 

προκειμένου να αποκτηθούν.

Το  δεύτερο  διάγραμμα  αναφορικά  με  το  χρόνο  απόκτησης  λοιπών 

στρατηγικών οφελών, όπως η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών από τις επιχειρήσεις και η 

ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων μας δείχνει ότι καμιά εταιρεία δεν κατάφερε 

να τα αποκτήσει σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Κάτι τέτοιο ήταν 

απόλυτα  φυσιολογικό  και  αναμενόμενο  αν  σκεφτούμε  την  πολυπλοκότητα  στην 

απόκτηση  τέτοιων  οφελών.  Οι  εκτιμήσεις  των  επιχειρήσεων  στη  συνέχεια 

μοιράζονται. Οι μισές δηλώνουν ότι απέκτησαν τα συγκεκριμένα στρατηγικά οφέλη 

σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και μικρότερο των δύο ετών και οι 

άλλες μισές σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δύο ετών και μικρότερο των τριών.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο διαγράμματα θα λέγαμε ότι η πλειοψηφία 

των εταιρειών χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο και μικρότερο 

των τριών ετών προκειμένου να αποκτήσει  στρατηγικά οφέλη από τη χρήση του 

MBS-Navision.
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9.6  ΟΦΕΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  (IT INFRASTRUCTURE 

BENEFITS)

Οφέλη Τεχνολογικής Υποδομής από τη χρήση του MBS-Navision

Διάγραμμα 24: Οφέλη Τεχνολογικής Υποδομής από τη χρήση του MBS-Navision

Κοιτώντας  τώρα  οφέλη  τεχνολογικής  υποδομής  παρατηρούμε  ότι  αυτά 

παρατηρούνται  σχεδόν  πάντα  στις  μισές  από  τις  επιχειρήσεις  του  δείγματος.  Το 

66.67%  των  επιχειρήσεων  ανέμενε  βελτίωση  της  δυνατότητας  προσαρμογής  των 

πληροφοριακών της υποδομών σε πιθανές αλλαγές του περιβάλλοντος και πράγματι 

αυτό  συνέβη  σε  ένα  σχετικά  μεγάλο  ποσοστό  επιχειρήσεων  (55.56%).  Το  ίδιο 

ποσοστό (55.56%) παρατηρήθηκε και στη μείωση του κόστους για την ανάπτυξη και 

συντήρηση  λογισμικού  και  την  αύξηση  της  σταθερότητας  στην  απόδοση  και 

αξιοπιστία των πληροφοριακών υποδομών (π.χ. μειώνοντας με τη χρήση του ERP την 

πιθανότητα  απώλειας  δεδομένων).  Το  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  που  ανέμενε 

μείωση του κόστους για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού άγγιξε το 77.78%, 

ενώ  το  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  που  ανέμενε  αύξηση  της  σταθερότητας  στην 

απόδοση  και  αξιοπιστία  των  πληροφοριακών  του  υποδομών  έφτασε  το  88.89%. 

Τέλος, παρατηρούμε ακόμη ότι το 66.67% των επιχειρήσεων ανέμενε μείωση του 

κόστους απόκτησης και συντήρησης υλικού, κάτι που επιτεύχθηκε στο 44.44% των 

επιχειρήσεων. 
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Και  στον  τομέα  τεχνολογικής  υποδομής,  λοιπόν,  παρατηρούμε  ότι  δεν 

μπόρεσαν  όλες  οι  επιχειρήσεις  να  κερδίσουν  όλα  όσα  περίμεναν.  Ωστόσο,  οι 

αποκλίσεις που σημειώθηκαν ανάμεσα στο πλήθος των επιχειρήσεων που περίμεναν 

κάποια οφέλη και στο πλήθος αυτών που τα πέτυχαν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και 

τα  ποσοστά  που  σημειώνονται  στα  πραγματοποιθέντα  οφέλη  είναι  ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά.

9.6.1 Χρόνος επίτευξης Οφελών Τεχνολογικής Υποδομής

Διάγραμμα 25: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών τεχνολογικής υποδομής

Το Διάγραμμα 25 μας δείχνει ότι το 57.14% των επιχειρήσεων απέκτησε τα οφέλη 

τεχνολογικής  υποδομής  που  περιγράψαμε  στην  προηγούμενη  ενότητα  σε  χρονικό 

διάστημα μεταξύ ενός και δύο ετών. Λιγότερες επιχειρήσεις (28.57%) παρατήρησαν 

τα παραπάνω οφέλη σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών και μικρότερο 

των τριών, ενώ ακόμη λιγότερες σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Για 

άλλη μία φορά, λοιπόν, δημοφιλέστερη απάντηση είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 

ενός και δύο ετών.
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9.7 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (Organizational Benefits)

Οργανωτικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

Διάγραμμα 26: Οργανωτικά οφέλη από τη χρήση του MBS-Navision

Το τελευταίο γράφημα αφορά τα οργανωτικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια 

επιχείρηση από τη χρήση του  MBS-Navision. Αρχικά παρατηρούμε ότι το 55.56% 

των επιχειρήσεων ανέμενε και πέτυχε ταχύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων του με 

την αγορά του  ERP.  Έπειτα,  το 66.67 % περίμενε βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων του αλλά κάτι  τέτοιο παρατηρήθηκε σε ένα μικρότερο ποσοστό της 

τάξης του 44.44%. Το 66.67% ανέμενε ακόμη ότι  θα μπορούσε να ενισχύσει την 

αυτόνομη εργασία και το 33.33% το πέτυχε. Μόνο μία εταιρεία (11.11%) περίμενε 

ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμβολή των εργαζομένων σε θέματα διοίκησης, 

αλλά  κάτι  τέτοιο  δεν  επιτεύχθηκε.  Παράλληλα,  το  22.22% πίστευε  ότι  το  MBS-

Navision θα συνέβαλε  στην καλλιέργεια  κοινού οράματος  μέσα στην επιχείρηση, 

κάτι  που παρατηρήθηκε  μόνο στο 11.11%. Ακόμη,  κάτι  παραπάνω από τις  μισές 

επιχειρήσεις (55.56%) περίμενε ότι θα ενίσχυε τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από 

τους εργαζομένους, κάτι που επιτεύχθηκε στο 33.33% των επιχειρήσεων. Τέλος, το 

77.78%  των  επιχειρήσεων  περίμενε  ότι  οι  εργαζόμενοι  θα  μπορούσαν  πλέον  να 
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επιλύουν καθημερινά προβλήματα ευκολότερα, αλλά κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε στο 

44.44%  των  ερωτηθέντων.  Στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  επιχειρήσεων,  λοιπόν, 

βλέπουμε ότι  παρατηρήθηκε ταχύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων, ενώ αρκετές 

είναι και οι επιχειρήσεις που βελτίωσαν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους και 

τους διευκόλυναν στην επίλυση προβλημάτων με την αγορά του συστήματος. 

9.7.1 Χρόνος επίτευξης Οργανωτικών Οφελών 

Διάγραμμα 27: Χρόνος εκτίμησης απόκτησης οφελών οργανωτικής υποδομής

Το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει ότι και στην κατηγορία οργανωτικών οφελών η 

δημοφιλέστερη  απάντηση  είναι  το  χρονικό  διάστημα  μεταξύ  ενός  και  δύο  ετών, 

καθώς  δόθηκε  από  το  62.50%  των  επιχειρήσεων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα, 

ποσοστό  ιδιαίτερα  υψηλό.  Το  ένα  τέταρτο  των  επιχειρήσεων  επέλεξε  το  χρονικό 

διάστημα μεταξύ δύο και τριών ετών για την επίτευξη οργανωτικών οφελών και το 

12.50%  είδε  τα  πρώτα  οργανωτικά  οφέλη  να  εμφανίζονται  σε  χρονικό  διάστημα 

μικρότερο του ενός έτους από τη χρήση του MBS-Navision. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η  αξία  που  προσθέτουν  τα  συστήματα  ERP σε  μια  εταιρεία  είναι  ουσιαστικής 

σημασίας.  Είδαμε  ότι  τα  υποσυστήματα  του  MBS-Navision μπορούν  να 

υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, το συντονισμό, τον έλεγχο, την 

ανάλυση και την απεικόνιση κάθε είδους πληροφορίας σε έναν οργανισμό. Μπορούν 

να  αυξήσουν  τη  λειτουργική,  διοικητική,  στρατηγική,  και  οργανωτική 

αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης ή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 

υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής. Ένα τέτοιο  ERP μπορεί ακόμη να δημιουργεί 

οικονομική αξία για κάθε επιχείρηση που το χρησιμοποιεί προσφέροντας μια λύση, 

βασισμένη στην τεχνολογία των πληροφοριών, σε μια πρόκληση που μπορεί να τεθεί 

από το περιβάλλον. 

Στην  έρευνά  μας  τώρα  είδαμε  ότι  το  MBS-Navision έχει  αφήσει 

ικανοποιημένο  από  τη  χρήση  του  περίπου  το  67%  των  επιχειρήσεων.  Πιο 

συγκεκριμένα,  είδαμε  ότι  ενίσχυσε  τη  λειτουργική  αποτελεσματικότητα  των 

επιχειρήσεων  μειώνοντας  κυρίως  το  κόστος  διαχείρισης  των  αποθεμάτων  και  το 

χρόνο διαχείρισης των σχέσεων με τους προμηθευτές σε παραπάνω από τις  μισές 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, επέφερε διοικητικά οφέλη καθώς βοήθησε στην καλύτερη 

διαχείριση των αποθεμάτων σε επίσης παραπάνω από τις μισές επιχειρήσεις.  Όλα 

αυτά  υποδηλώνουν  καλή  λειτουργία  και  ευχρηστία  του  granule «Αποθήκη»  του 

MBS-Navision, που χρησιμοποιείται μάλιστα από το 77.78% των επιχειρήσεων. Το 

μόνο  σημείο,  στο  οποίο  μοιάζει  να  μη  λειτουργεί  και  τόσο  αποτελεσματικά  το 

συγκεκριμένο  τμήμα  είναι  στον  έλεγχο  της  αποδοτικότητας  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  Ωστόσο,  το  συγκεκριμένο  ERP σημειώνει  πολύ  χαμηλά  ποσοστά  στον 

έλεγχο επιδόσεων οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας με εξαίρεση τον 

έλεγχο  χρηματοοικονομικής  αποδοτικότητας,  που  υποδηλώνει  καλή  χρήση  του 

τμήματος «Οικονομική Διαχείριση» από τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά λοιπά λειτουργικά οφέλη τώρα, το MBS-Navision βελτίωσε στην 

την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  πλειοψηφία  των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, είδαμε ότι κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συνέβη χάρη στο granule 

που διαθέτει το Navision για τη διαχείριση της παραγωγής. Το συγκεκριμένο granule 

δεν  είναι  καθόλου  δημοφιλές  στις  ελληνικές  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  που 
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εξετάσαμε. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

ανάγκη από ένα τέτοιο  κομμάτι.  Πολύ λίγες  διαθέτουν τμήμα παραγωγής,  καθώς 

συχνά ασχολούνται με απλή εμπορία προϊόντων. 

Παράλληλα, είδαμε το  Navision να επιφέρει και αρκετά στρατηγικά οφέλη. 

Ωστόσο,  τα  ποσοστά  των  επιχειρήσεων που  τα  σημείωσαν  είναι  αρκετά  χαμηλά. 

Βέβαια τα στρατηγικά οφέλη απαιτούν χρόνο για να γίνουν αντιληπτά. Είναι οφέλη 

μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας για μια επιχείρηση και έτσι ποσοστά της τάξης του 

33-34%  για  οφέλη  όπως  η  ανάπτυξη  του  μεριδίου  αγοράς  και  διεξαγωγή 

ηλεκτρονικής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  δεν  θα  πρέπει  να  θεωρούνται 

ασήμαντα,  όταν  ξέρουμε  ότι  όλες  οι  ερωτηθείσες  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  το 

MBS-Navision για λιγότερο από τρία χρόνια.

Αρκετά ήταν και τα οφέλη τεχνολογικής υποδομής που σημειώθηκαν στην 

πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων.  Το  Navision κυρίως  αύξησε  τη  δυνατότητα 

προσαρμογής  των  πληροφοριακών  υποδομών  στις  αλλαγές  του  περιβάλλοντος, 

μείωσε  τελικά  το  κόστος  ανάπτυξης  και  υποστήριξης  λογισμικού  (παρ’  όλο  που 

αποτελεί  ένα  αρκετά  μεγάλο  και  σύνθετο  πακέτο  λογισμικού)  και  αύξησε  τη 

σταθερότητα στην απόδοση και στην αξιοπιστία των πληροφοριακών υποδομών στις 

περισσότερες επιχειρήσεις.

  Τέλος, όσον αφορά τα οργανωτικά οφέλη το Navision πέτυχε στο μεγαλύτερο 

ποσοστό  των  επιχειρήσεων  ταχύτερη  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  σε  θέματα 

χρήσης  πληροφοριακών  υποδομών  στην  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων 

αποδεικνύοντας  ότι  τελικά  δεν  είναι  και  τόσο  πολύπλοκο  όσο  άλλα  ERP στην 

κατηγορία του.

Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  εκτιμά  ότι 

χρειάστηκε  χρονικό  διάστημα  από  ένα  έως  δύο  έτη  μετά  την  εγκατάσταση  του 

συστήματος,  προκειμένου  να  επιτύχει  τα  οφέλη κάθε  κατηγορίας  με  εξαίρεση τα 

στρατηγικά οφέλη που όπως ήταν αναμενόμενο χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω 

από δύο χρόνια προκειμένου να επιτευχθούν στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Εντυπωσιακό  ήταν  το  γεγονός  ότι  σε  κάθε  ερώτημα  το  ποσοστό  των 

επιχειρήσεων  που  ανέμεναν  κάποιο  όφελος  ήταν  πάντοτε  μεγαλύτερο  και  σε 

ελάχιστες περιπτώσεις ίσο με το ποσοστό των επιχειρήσεων που τελικά πετύχαινε το 

όφελος  αυτό.  Οι  αποκλίσεις  μεταξύ  των  δύο  αυτών  ποσοστών  ήταν  άλλοτε 

μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες με τις μικρότερες να εμφανίζονται κυρίως στα 

οφέλη  τεχνολογικής  υποδομής  και  τις  μεγαλύτερες  στα  στρατηγικά  οφέλη.  Ένα 
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μεγάλο σύστημα ERP θα μπορούσε ίσως να ανταπεξέλθει καλύτερα στις προσδοκίες 

όλων αυτών επιχειρήσεων. Τα συστήματα όμως αυτά αποτελούν μια λύση αρκετά 

πολύπλοκη  και  ακριβή  που  δεν  μπορεί  να  γίνει  ελκυστική  για  τις  μικρότερες 

επιχειρήσεις. Ένα σύστημα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως το 

MBS-Navision θα πρέπει να προτιμάται από αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων αλλά 

δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια. Ένα  ERP εκτός από τα οφέλη που μπορεί να 

επιφέρει αποτελεί ταυτόχρονα και πηγή προβλημάτων, ζητημάτων και προκλήσεων 

για τα στελέχη μιας επιχείρησης. Πέρα από τα υψηλά χρηματικά ποσά, απαιτεί πολύ 

καλή προετοιμασία και πολύ χρόνο, έτσι ώστε να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο 

προσωπικό,  να  εκπαιδευτεί  το  ήδη  υπάρχων  μη  εξειδικευμένο  προσωπικό  και  να 

προσαρμοστεί όσο το δυνατό καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης, έτσι ώστε να 

γίνει  τελικά  κομμάτι  της  επιχειρηματικής  κουλτούρας  με  τρόπο  αποτελεσματικό. 

Συχνά, λοιπόν,  χρειάζεται ριζικός επανασχεδιασμός κάτι για το οποίο φαίνεται να 

υπάρχει  μεγάλη  άγνοια.  Απαιτούνται  θεμελιώδεις  αλλαγές  στη  συμπεριφορά 

στελεχών και προσωπικού, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και απάλειψη 

των αναποτελεσματικών επιχειρηματικών διεργασιών και οργανωσιακών υποδομών 

σε μια επιχείρηση. 

Ωστόσο, ακόμα και όταν πραγματοποιήσει την είσοδό του ένα σύστημα στην 

εταιρεία,  τα στελέχη δεν θα πρέπει να επαναπαύεται.  Οι ανάγκες της επιχείρησης 

αλλάζουν συνεχώς,  γεγονός  που επιβάλλει  τη συνεχή  αναβάθμιση,  ανανέωση του 

συστήματος  και  επανεξέταση  της  αρχιτεκτονικής  πληροφοριών.  Μόνο  τότε  θα 

μπορέσει μια επιχείρηση να καρπωθεί τα οφέλη από τη χρήση ενός ERP που θα την 

οδηγήσουν  στην  κερδοφορία  και  ευημερία  που  επιθυμεί,  γι’  αυτό  και  απαιτείται 

χρόνος και προσπάθεια.
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